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1.számú függelék Általános adatkezelési tájékoztató

FOSTER Biztosítási Alkusz Kft.
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2019. január 30-tól
Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A Foster Kft. több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával,
valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.
A Foster Kft. fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a
tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.
A Tájékoztató megismerhetősége és frissítése
A Foster Kft. fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A
változások követése érdekében javasoljuk a www.fosterkft.hu rendszeres megtekintését.
Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérése esetén a módosításokról e-mailben értesítést, vagy a
mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát megküldjük Önnek.
Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat és
jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.
Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai a Foster Kft. üzemeltetője kezeli.
A kapcsolattartás lehetőségei:
Postai címünk:
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. em. 3.
E-mail címünk:
privacy@fosterkft.hu
Webcímünk:
www.fosterkft.hu
Telefonszámunk:
+36 66 445 604
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos feladatait adatvédelmi tisztviselő látja el, akinek elérhetősége
megegyezik a fentiekkel.
Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire a Foster Kft. a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan műveletek,
amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.
Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné
megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési
tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.
Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
A Foster Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.
A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
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Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre
állásának biztosítására.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után a Foster Kft. felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU Általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.
Milyen jogai vannak a Foster Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Elkötelezettek vagyunk az Érintettek jogainak biztosításában, ezért bejelentése, panasza esetén kérjük
bennünket keressen fel először, hogy a leggyorsabban tudjuk teljesíteni kérelmét!
A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:
Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és
hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről,
különösen:
az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt
alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről
-

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben
adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor
-

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

-

az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai
megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor
módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.
Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és
kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.
A z Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.
Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.
Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását
- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok
korlátozását
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
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Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes
adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés
automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra,
hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák
anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)
Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

1. A személyes adatkezelési tevékenységek
1.1. A www.fosterkft.hu honlap adatkezelése

A WWW.FOSTERKFT.HU HONLAP SÜTI(COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÓJA

A cookie-król:
A www.fosterkft.hu honlap a látogatás során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és
számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse
bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns
statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1)
bekezdés a) és a GDPR 6. cikk a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k:
Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkciónak
használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k
élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
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A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:
Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat
látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót
azonosító adatokat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a
weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor fontos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön
számára. A gomb melletti szövegen utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül
bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-Us/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
A webáruház böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában,
melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét),
amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.
A honlap meglátgatásakor a webszerver automatikusan naplózza a látogató tevékenységét.
Milyen adatai kezelésére kerül sor?
A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal.
Milyen célból történik a személyes adat kezelése?
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott
kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének:
Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.
Ki fér hozzá az adatokhoz?
Az Ön személyes adataihoz a Foster Kft. fér hozzá.
Meddig tart a személyes adatai kezelése?
Az adatokat két hétig őrizzük meg.
Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?
A látogatók adatait a DoclerNet Hosting Kft. tárhelyén tároljuk.
A DoclerNet Hosting Kft. a következő címeken elérhető:
Postai címük:
E-mail címük:
webcímük:
Telefonszámuk:
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1101 Budapest, Expo tér 5-7
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu
+36 1 432 3133

1.2. Az alkuszi megbízás alapján folytatott adatkezelés

Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő és az ügyfél között létesítendő, vagy megkötött szerződés teljesítése, amely a Bit. 135. § (1)
bekezdése szerinti biztosítási szerződéshez szükséges igényfelmérésre a szerződés megkötésére, gondozására
és/vagy a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb ügyintézésre, eljárások és kárrendezés lebonyolítására,
valamint a szerződés felmondására vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk b) pontja, azaz az Adatkezelő és az ügyfél között szerződés megkötése és annak teljesítése
főtevékenységével kapcsolatban a személyes adatok megadása, akár az internetes felületen, akár e-mailben,
akár telefonon, minden esetben önkéntes.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem tudja az
ügyféllel a szerződést kötni, illetve a szerződésben vállalt kötelezettégeit teljesíteni.
Az érintettek köre:
Az Adatkezelő a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási jogviszonnyal és/vagy az
Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra megbízást adó természetes
személyeknek és ezek kapcsolattartóinak, valamint akár kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási
szerződés részeseinek, vagy biztosítási szerződésben egyéb módon érintetteknek az adatait kezeli.
Kezelt adatok köre:
Adatkezelő, csakis azon személyes adatokat kezeli, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kezdeményezett
biztosítási szerződés létrejöttéhez, módosításához, fenntartásához és a biztosítási szerződésből származó
követelések megítéléséhez, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb okból kötelező a kezelésük.
Az Adatkezelő különleges adatot akkor jogosult kezelni, ha ahhoz az ügyfél írásban hozzájárult, vagy az adott
ügyben a törvény elrendeli.
Az alkuszi megbízási szerződés személyes adatai
név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; levelezési cím; személyi igazolvány száma; vezetői engedély száma;
útlevél száma
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a kezelt adatokat a szerződés megszűnését követő igényelévülés idejéig
5 évig őrzi meg.
Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók megnevezése:
Név

Elérhetőség

Verzió: 2018.05.25.

Tevékenység

Érintettek és adataik

A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve és
elérhetőségeik a
http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/# oldalon
találhatók

biztosításközve
títés az
ügyfelek
számára

az ügyfelek és adataik

JADE-SZOFT Kft.

Ügyféladatok
nyilvántartása

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

Ügyfél
ajánlatok
kezelése

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

1125 Budapest, Diós árok 55.
info@brokka.hu
www.brokka.hu
+3630211 0481

WEBPIARE s.r.o.

Szlovákia
94501 Komárno Hradná ul. 9/2.
info@webpiare.com
www.webpiare.com

BLASTER Kft.

5600 Békéscsaba, Lencsési út
64. II. em. 5.

Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
karbantartása

DoclerNet Hosting
Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu

Tárhely
szolgáltatás

+36 1 432 3133

1.3. Igényfelmérő lapok körében történő adatkezelés

Adatkezelés célja:
Az Adatokat az érintettek számára legelőnyösebb biztosítási ajánlat elkészítése céljából kezeli az adatkezelő.
Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő és az ügyfél között megkötött szerződés teljesítése, amely a Bit. 135. § (1) bekezdése szerinti
biztosítási szerződéshez szükséges.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem tudja az
ügyféllel a szerződést kötni, illetve a szerződésben vállalt kötelezettégeit teljesíteni.
Az érintettek köre:
Az Adatkezelő a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási jogviszonnyal és/vagy az
Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra megbízást adó természetes
személyeknek, valamint akár kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási szerződés részeseinek,
vagy biztosítási szerződésben egyéb módon érintetteknek az adatait kezeli.
Verzió: 2018.05.25.

Kezelt adatok köre:

•

Életbiztosítási típusú igényfelmérő;
a biztosítás megkötésének célja, értékkövetés választása, a Teljes Költségmutató fogalmának ismerete,
jelentősége, a befektetésre vonatkozó Alapkezelők ismerete, hozamok működésének ismerete, a
díjfizetés szüneteltetésének, a fizetési kötelezettség, fizetés csökkentésének szabályai, a megtakarításra
vonatkozó tervek, részvétel a befektetési döntésekben, kockázatvállalási hajlandóság, kockázati
biztosítási költségek, a díjfizetés devizaneme, korábbi megtakarítási célú életbiztosítások, az igényelt
biztosítás időtartama, biztosítási összege, díjfizetés gyakorisága, összege, kiegészítő biztosítási védelem
igénye, további biztosítottak bevonása a szerződésbe, dohányzásra, veszélyes/extrém sportra,
egészségre ártalmas munkahelyre, munkatevékenységre, külföldi munkavégzésre, meglévő betegségre,
gyógyult betegségre, egészséget befolyásoló balesetre, műtétekre, orvosi kezelésre, gyógyszerszedésre
vonatkozó kérdésekre adott válaszok.

•

Lakásbiztosítási típusú igényfelmérő;
Ingatlan típusa, irányítószám, cím, alapterület, építési év, együttlakók száma, ingatlan elhelyezkedése,
ingatlan jellege, készültsége, tetőzet, falazat, emeletek száma, ingatlan helye, háztartási ingóságok,
értékőrző ingóságok, értéktárgyak, különleges ingóságok, nagy értékű, ingóságok, melléképületek
(falazat, tetőzet), más kockázatviselési helyszínen lévő ingatlan és ingóságok, családi
élet/balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás típusa, összege, assistance biztosítás, elfolyt víz, felújítás,
vandalizmus, garázsban tárolt járművek, vállalkozás biztosítása, nem lakáscélú ingatlan, szabadban
tárolt vagyontárgyak, különleges üveg.

•

Utasbiztosítási típusú igényfelmérő;
úticél, utazás jellege, időtartama, biztosítottak születési dátuma, neve, személy igazolvány száma,
jogosítvány száma vagy útlevél száma.

•

Gépjármű típusú igényfelmérő;
szerződés megkötésének oka, nyilatkozattétel korábbi szerződésről, amennyiben szerződő rendelkezett
2 éven belül azonos gépjármű kategóriában kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződéssel, a
korábbi szerződés kezdete, vége, előzményszerződés biztosítója, okozott károk darabszáma, a
káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, a szerződés folyamatossága (9 hónap folyamatosság),
amennyiben szerződő rendelkezik azonos gépjármű kategóriában kötelező gépjármű
felelősségbiztosítási szerződéssel, a párhuzamos szerződés kezdete, vége, a szerződés biztosítója,
okozott károk darabszáma, a káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, évforduló dátuma,
választott díjfizetési mód és ütem, szerződő/biztosított személye (eltérő, azonos, és jogi vagy magán
személy) forgalmi engedélybe bejegyzett irányítószám, szerződő iskolai végzettsége, munkavégzés
típusa, neme, születési dátuma, jogosítvány megszerzésének éve, gyermek születési dátuma, jogi
személy esetén: irányítószám, TEAOR szám, TEAOR besorolás, adószám, jármű: kategória, évjárat,
gyártmány, típus, Magyarországi forgalomba helyezés ideje, hengerűrtartalom, saját tömeg,
össztömeg, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalmi engedély szám, teljesítmény, motor
üzemmódja, felhasználás, szállítható személyek száma, éves futásteljesítmény, EUROTAX kód,
biztosítandó extra tartozékok, tulajdonszerzés ideje, használat kezdete, kockázatviselés kezdete,
külföldi használat, jobbkormányos jármű, pótdíjak, telefon, e-mail kedvezmény, biztosító társaságok
által felkínált kedvezmények igénybe vételére vonatkozó nyilatkozatok, biztosító társaságok által
felkínált kiegészítő biztosítások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok, szerződőd/biztosított neve,
címe, levelezési címe, telefonszáma(i), e-mail címe(i), bank neve, bankszámlaszám, gyermek(ek) neve,
születési dátuma, csoportos díjbeszedés esetén: beszedés kezdete/vége, összege, kedvezmények
igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok.

•

Vállalati vagyon és felelősségbiztosítás típusú igényfelmérő:
Verzió: 2018.05.25.

vállalat neve, székhelye, adó és TEAOR száma, biztosítandó telephelyek címe, kapcsolattartó
elérhetősége, biztosított vagyontárgyak értékelési módja, önrészesedés mértéke, igényelt biztosítási
fedezetek, limitek, munkavállalói/tanulói létszám, biztosított vagyontárgyak – saját – idegen tulajdonértéke, elektronikus berendezése felsorolása, értéke, géptörés biztosítása – gépek felsorolása/értéke,
szállítmánybiztosítás – szállítás gyakorisága, járművek, rendszáma, gyártmánya, biztosítási összeg,
igényelt kártérítési limitek, önrészesedés, tűz és üzemszünet biztosítás, felelősségbiztosítás – igényelt
limitek, éves forgalom/éves bérköltség, termék felelősségbiztosítás – termék megnevezése, ITJ száma,
területi hatálya, szolgáltatás felelősségbiztosítás – szolgáltatás megnevezése, területi hatálya,
készpénztárolás módja, biztosítási összege, tűzvédelmi besorolás, elhelyezkedés, mechanikai védelem,
egyéb védelem adatai.
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésével, de legkésőbb az igényfelmérő lap kitöltésének
keltétől számított 5 év elteltével.
Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatfeldolgozó(k) megnevezése:
Név

Elérhetőség

Tevékenység

Érintettek és adataik

A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve
és elérhetőségeik a
http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/#
oldalon találhatók

biztosításközvetítés az ügyfelek és adataik
az ügyfelek
számára

JADE-SZOFT Kft.

Ügyféladatok
nyilvántartása

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

Ügyfél ajánlatok
kezelése

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
karbantartása

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

1125 Budapest, Diós árok
55.
info@brokka.hu
www.brokka.hu
+3630211 0481

WEBPIARE s.r.o.

Szlovákia
94501 Komárno Hradná ul.
9/2.
info@webpiare.com
www.webpiare.com

BLASTER Kft.

5600 Békéscsaba, Lencsési
út 64. II. em. 5.

DoclerNet Hosting
Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7. Tárhely
szolgáltatás
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu
+36 1 432 3133
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1.4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelés
Adatkezelés célja:
Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő cselekményből való
származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség
Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogi kötelezettsége GDPR 6. cikk (1) c), 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról 7.§-a.

Kezelt adatok köre:
Családi és utónév (születési név), születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, agy tartózkodási hely
azonosító okmány száma, annak típusa: az ügyleti megbízás teljesítésének körülményeivel összefüggő
személyes adatok
Adatkezelés időtartama:
Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak
megvalósulása esetén 10 év elteltéig.

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók adatai:
Név

Elérhetőség

Tevékenység

Érintettek és adataik

A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek neve és
elérhetőségeik a
http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/# oldalon
találhatók

biztosításközvetítés az ügyfelek és adataik
az ügyfelek
számára

JADE-SZOFT Kft.

Ügyféladatok
nyilvántartása

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

Ügyfél ajánlatok
kezelése

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
karbantartása

a Foster Kft. alkuszi
megbízásából fakadó
biztosítási ügylettel
érintett személyek

1125 Budapest, Diós árok 55.
info@brokka.hu
www.brokka.hu
+3630211 0481

WEBPIARE s.r.o.

Szlovákia
94501 Komárno Hradná ul. 9/2.
info@webpiare.com
www.webpiare.com

BLASTER Kft.

5600 Békéscsaba, Lencsési út 64.
II. em. 5.
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DoclerNet
Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu

Tárhely
szolgáltatás

+36 1 432 3133

1.5. Vagyonvédelmi kamerarendszer adatkezelése
Adatkezelés célja:
Az Adatkezelő ügyfélszolgálati irodájában az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a
jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az illetéktelenül
benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek
körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelőnek jogos érdeke a vagyonvédelméhez.

Kezelt adatok köre:
Az ügyélszolgálatra belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által
rögzített személyes adatai.
Adatkezelés időtartama:
A felhasználás hiányában három munkanap [SzVMt. 31. § (3) bek.a) pont].

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók adatai:
Az Adatkezelésben nem működik közre Adatfeldolgozó.
1.6. Ügyfélszolgálati adatkezelés
Adatkezelés célja:
Az Adatkezelő ügyfélszolgálatának üzemeltetése és panaszkezelés. Az ügyfelek elérhetőségének, valamint az
ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetésének jegyzőkönyvben való rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk c)), A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Kezelt adatok köre:
Ügyfél neve, lakcíme, elérhetősége, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes
leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a
fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet
felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás elhasználásával közölt szóbeli panasz
kivételével - a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók adatai:
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Név

Elérhetőség

Tevékenység

Érintettek és
adataik

A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek
neve és elérhetőségeik a
http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/#
oldalon találhatók

érdeklődők,
bejelentők ügyeinek
intézése

a tájékoztatást kérő,
bejelentéssel élő
személyek adatai

BLASTER Kft.

5600 Békéscsaba, Lencsési
út 64. II. em. 5.

Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
karbantartása

a tájékoztatást kérő,
bejelentéssel élő
személyek adatai

DoclerNet Hosting
Kft.

1101 Budapest, Expo tér 57.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu

Tárhely szolgáltatás

a tájékoztatást kérő,
bejelentéssel élő
személyek adatai

+36 1 432 3133
1.7. Talált tárgyakkal összefüggő adatkezelés
Adatkezelés célja:
Az Adatkezelő ügyfélszolgálatán talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, illetve a találó értesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk c)), a Ptk. 5:54. §-a.

Kezelt adatok köre:
A találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a
tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.
Adatkezelés időtartama:
Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás
esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.

Címzettek köre:
A talált tárgyakkal kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői, alkalmazottai
ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók adatai:
Az Adatkezelésben nem működik közre Adatfeldolgozó.
1.8. Reklám célú megkeresés email-ben

Adatkezelés célja:
Az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól,
lehetőségeiről.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.
A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható
előny.
Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!
Verzió: 2018.05.25.

Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat szolgáltatásunkra!

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe.
Adatkezelés időtartama:
A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Címzettek köre:
A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
1.9. Reklám célú megkeresés telefonon

Adatkezelés célja:
Az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól,
lehetőségeiről.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.
A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható
előny.
Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!
Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat szolgáltatásunkra!

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és telefonszáma.
Adatkezelés időtartama:
A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Címzettek köre:
A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
1.10. Reklám célú megkeresés hírlevél formájában

Adatkezelés célja:
Az ügyfelek tájékoztatása az aktuális biztosítási termékekről, valamint a biztosítási piac változásairól,
lehetőségeiről.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása.
A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány, és annak megadása esetén részére nem nyújtható
előny.
Hozzájárulását bármikor, korlátlanul és ingyenesen visszavonhatja!
Természetesen ezután is bármikor újra regisztrálhat szolgáltatásunkra!

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és levelezési címe.
Adatkezelés időtartama:
A személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Címzettek köre:
A hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg.
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2.

számú függelék Adatkezelési nyilatkozat és Tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat
-az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) való megfelelés érdekében –

Tisztelt Érintett!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adatkezelésekre vonatkozó GDPR, 2018.05.25. napjától alkalmazandó. Az Adatkezelési
nyilatkozat az Érintettek (Megbízó, Szerződő, Biztosítottak, Kedvezményezettek, a Bit. szerinti egyéb Ügyfelek) adatkezeléssel
kapcsolatos jogairól szóló külön tájékoztatás miatt készült. A FOSTER Biztosítási Alkusz Kft. (székhelye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
II. 3. Tel.:3666-445604 email: fosterkft@fosterkft.hu), mint Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatvédelmi követelményeknek
megfelelésért. A jelen Adatkezelési nyilatkozat ezeknek a többlet kötelezettségeknek a teljesítésére szolgál, ezért kérjük, hogy az ebben
foglaltakat figyelmesen olvassa végig.
Köszönettel: Foster Biztosítási Alkusz Kft.

ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK
Az Érintett a jelen nyilatkozat megtételével
- tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés, vagy a szerződés fennállása esetén az általa megadott valamennyi adat
biztosítási titoknak minősül és személyes adatai az Alkuszi Megbízási Szerződés az Alkusszal, mint Adatkezelővel
történő megkötéséhez, vagy az abban vállaltak teljesítéséhez, igényfelméréshez szükségesek;
- tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezelése az Alkusz, mint Adatkezelő törvényi kötelezettségében
meghatározott esetekben, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását,
valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezeléshez is szükséges
- szerződéskötés esetén kifejezetten hozzájárul különleges adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges
kezeléséhez;
- kifejezetten hozzájárul, hogy az Alkusz, mint Adatkezelő Alkuszi Megbízási Szerződés és a biztosítási szerződések
fennállása során megadott valamennyi adatot az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint továbbítsa;
- felhatalmazást ad az Alkusznak, mint Adatkezelőnek a közölt adatok pontosságának ellenőrzésére;
- kijelenti, hogy rendelkezik meghatalmazással a kedvezményezett adatainak megadására és vállalja az Adatvédelmi
tájékoztató átadását részére;
- kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.
Jelen Adatkezelési nyilatkozat - aláírása esetén- az Alkuszi Megbízási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót és a jelen nyilatkozatot elolvasta, megértette és tudomásul vette.
Kelt:……………………………….., …….. év……. hó……. .nap

Ügyfél aláírása

Verzió: 2018.05.25.

Adatkezelési tájékoztató
A Foster Kft. (továbbiakban Adatkezelő) jelen tájékoztatóval - az átláthatóság elvének érvényesülése
érdekében - közérthető módon kívánja az Érintetteket tájékoztatni az adatkezelésének részleteiről és
GDPR-nak való megfelelőségéről. Az Adatkezelő a megfelelő és teljeskörű tájékoztatás érdekében
honlapján, továbbá Ügyfélszolgálatain is közzéteszi a részletes adatkezeléssel kapcsolatos
Adatkezelési tájékoztatót és Adatvédelmi szabályzatát. Az Ügyfélszolgálatai és biztosításközvetítői
elérhetőségei az Adatkezelő honlapján megtalálhatóak. (www.fosterkft.hu)
Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.), továbbá a GDPR alapján, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. törvény („Bit”) rendelkezései szerint, az alábbi tájékoztatást nyújtja az Érintettek részére.
Az Adatkezelő. fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, az esetleges
törvényi módosításokat követő hatállyal módosítsa. A változások követése érdekében javasoljuk a
www.fosterkft.hu endszeres megtekintését.

1. Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?
A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezelünk. Ezeket a célokat
és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.
2. Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatai a Foster Kft. üzemeltetője kezeli.
A kapcsolattartás lehetőségei:
Postai címünk:
E-mail címünk:
Webcímünk:
Telefonszámunk:

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. em. 3.
privacy@fosterkft.hu
www.fosterkft.hu
+36 66 445 604

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos feladatait adatvédelmi tisztviselő látja el, akinek
elérhetősége megegyezik a fentiekkel.
3. Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?
A személyes adatokat többnyire az Adatkezelő a saját telephelyén kezeli. Vannak azonban olyan
műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe.
Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben
szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az
egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában teheti ezt meg.
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4. Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?
A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
A Foster Kft. csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.
A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel
megvédi.
Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és
rendelkezésre állásának biztosítására.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért a megadás után a Foster Kft. felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint A 2016/979. EU
Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak
szerint értelmezzük.

5. Milyen jogai vannak a Foster Kft. mint Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Elkötelezettek vagyunk az Érintettek jogainak biztosításában, ezért bejelentése, panasza esetén
kérjük bennünket keressen fel először, hogy a leggyorsabban tudjuk teljesíteni kérelmét!
A jogszabályoknak megfelelve Ön, mint Érintett az alábbi jogait gyakorolhatja:
Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és
hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés
jellemzőiről, különösen:
-az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi
tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről
-az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
-az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben
adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor
-az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor
-az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről
Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai
megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül
kérheti.
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Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja
hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs
további jogalapja.
Az Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.
Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.
Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását
- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok
korlátozását
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az
esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő ereje jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az
adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
(Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)
Jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu
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2.1. Az alkuszi megbízás alapján folytatott adatkezelés
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő és a Megbízó/Ügyfél között létesítendő, vagy megkötött szerződés teljesítése, amely a
Bit. 135. § (1) bekezdése szerinti biztosítási szerződéshez szükséges igényfelmérésre a szerződés
megkötésére, gondozására és/vagy a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb ügyintézésre,
eljárások és kárrendezés lebonyolítására, valamint a szerződés felmondására vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk b) pontja, azaz az Adatkezelő és a Megbízó/Ügyfél között szerződés megkötése és
annak teljesítése főtevékenységével kapcsolatban a személyes adatok megadása, akár az internetes
felületen, akár e-mailben, akár telefonon, minden esetben önkéntes.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem
tudja a Megbízó/ Ügyféllel a szerződést kötni, illetve a szerződésben vállalt kötelezettégeit
teljesíteni.
Az érintettek köre:
Az Adatkezelő a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási jogviszonnyal
és/vagy az Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra megbízást adó
természetes személyeknek és ezek kapcsolattartóinak, valamint akár kedvezményezettként, akár
biztosítottként a biztosítási szerződés részeseinek, vagy biztosítási szerződésben egyéb módon
érintetteknek az adatait kezeli.
Kezelt adatok köre:
Adatkezelő, csakis azon személyes adatokat kezeli, melyek elengedhetetlenül szükségesek a
kezdeményezett biztosítási szerződés létrejöttéhez, módosításához, fenntartásához és a biztosítási
szerződésből származó követelések megítéléséhez, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb okból
kötelező a kezelésük.
Az Adatkezelő különleges adatot akkor jogosult kezelni, ha ahhoz az ügyfél írásban hozzájárult, vagy
az adott ügyben a törvény elrendeli.
Az Alkuszi Megbízási Szerződés személyes adatai
név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; levelezési cím; személyi igazolvány száma; vezetői
engedély száma; útlevél száma
Adatkezelés időtartama:
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Az Adatkezelő a kezelt adatokat a szerződés megszűnését követő igényelévülés idejéig 5 évig őrzi
meg.
Címzettek köre:
A szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg, valamint az érintett Biztosítóknak kerülnek továbbításra.
Adatfeldolgozók megnevezése:
Név

Elérhetőség

Tevékenység

Érintettek és
adataik

A Foster Kft. aktuális
biztosításközvetítés a Megbízó/
biztosításközvetítőinek neve és
az ügyfelek
Ügyfelek és
számára
adataik
elérhetőségeik a
http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/#
oldalon találhatók
JADE-SZOFT
Kft.

1125 Budapest, Diós árok 55.
info@brokka.hu
www.brokka.hu

Ügyféladatok
nyilvántartása

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó
biztosítási
ügylettel
érintett
személyek

Ügyfél ajánlatok
kezelése

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó
biztosítási
ügylettel
érintett
személyek

Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
karbantartása

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó
biztosítási
ügylettel
érintett
személyek

+3630211 0481

WEBPIARE
s.r.o.

Szlovákia
94501 Komárno Hradná ul.
9/2.
info@webpiare.com
www.webpiare.com

BLASTER
Kft.

5600 Békéscsaba, Lencsési út
64. II. em. 5.
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DoclerNet
Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.
info@doclernet.hu
https://www.doclernet.hu

Tárhely
szolgáltatás

a ügyfelek és
adataik

+36 1 432 3133

Az adattovábbításban érintett Biztosítók köre
Az Adatkezelővel kapcsolatban álló Biztosítók köre folyamatosan változik, az aktuális címzetteket a
http://www.fosterkft.hu/partnereink/ oldalon ismerhetik meg az Érintettek.
Az adatok továbbítására adott hozzájárulásból kizárhat konkrétan megnevezett biztosítókat.
2.2. Igényfelmérő lapok körében történő adatkezelés
Adatkezelés célja:
Az adatokat az érintettek számára legelőnyösebb biztosítási ajánlat elkészítése céljából kezeli az
Adatkezelő.
Adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő és az ügyfél között megkötött szerződés teljesítése, amely a Bit. 135. § (1) bekezdése
szerinti biztosítási szerződéshez szükséges.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatok megadása nem kötelező, az adatok megadásának megtagadása esetén az Adatkezelő nem
tudja az Megbízó/Ügyféllel a szerződést megkötni, illetve a szerződésben vállalt kötelezettégeit
teljesíteni.
Az érintettek köre:
Az Adatkezelő a biztosítási szerződés megkötésére, kezelésére és/vagy a biztosítási jogviszonnyal
és/vagy az Alkusz tevékenységével összefüggésben, bármilyen ügyintézésre, eljárásra megbízást adó
természetes személyeknek, valamint akár kedvezményezettként, akár biztosítottként a biztosítási
szerződés részeseinek, vagy biztosítási szerződésben egyéb módon érintetteknek az adatait kezeli.
Kezelt adatok köre:
Életbiztosítási típusú igényfelmérő;
a biztosítás megkötésének célja, értékkövetés választása, a Teljes Költségmutató fogalmának
ismerete, jelentősége, a befektetésre vonatkozó Alapkezelők ismerete, hozamok működésének
ismerete, a díjfizetés szüneteltetésének, a fizetési kötelezettség, fizetés csökkentésének szabályai, a
megtakarításra vonatkozó tervek, részvétel a befektetési döntésekben, kockázatvállalási hajlandóság,
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kockázati biztosítási költségek, a díjfizetés devizaneme, korábbi megtakarítási célú életbiztosítások,
az igényelt biztosítás időtartama, biztosítási összege, díjfizetés gyakorisága, összege, kiegészítő
biztosítási védelem igénye, további biztosítottak bevonása a szerződésbe, dohányzásra,
veszélyes/extrém sportra, egészségre ártalmas munkahelyre, munkatevékenységre, külföldi
munkavégzésre, meglévő betegségre, gyógyult betegségre, egészséget befolyásoló balesetre,
műtétekre, orvosi kezelésre, gyógyszerszedésre vonatkozó kérdésekre adott válaszok.

Lakásbiztosítási típusú igényfelmérő;
Ingatlan típusa, irányítószám, cím, alapterület, építési év, együttlakók száma, ingatlan
elhelyezkedése, ingatlan jellege, készültsége, tetőzet, falazat, emeletek száma, ingatlan helye,
háztartási ingóságok, értékőrző ingóságok, értéktárgyak, különleges ingóságok, nagy értékű,
ingóságok, melléképületek (falazat, tetőzet), más kockázatviselési helyszínen lévő ingatlan és
ingóságok, családi élet/balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás típusa, összege, assistance biztosítás,
elfolyt víz, felújítás, vandalizmus, garázsban tárolt járművek, vállalkozás biztosítása, nem lakáscélú
ingatlan, szabadban tárolt vagyontárgyak, különleges üveg.

Utasbiztosítási típusú igényfelmérő;
úticél, utazás jellege, időtartama, biztosítottak születési dátuma, neve, személy igazolvány száma,
jogosítvány száma vagy útlevél száma.

Gépjármű típusú igényfelmérő;
szerződés megkötésének oka, nyilatkozattétel korábbi szerződésről, amennyiben szerződő
rendelkezett 2 éven belül azonos gépjármű kategóriában kötelező gépjármű felelősségbiztosítási
szerződéssel, a korábbi szerződés kezdete, vége, előzményszerződés biztosítója, okozott károk
darabszáma, a káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, a szerződés folyamatossága (9 hónap
folyamatosság), amennyiben szerződő rendelkezik azonos gépjármű kategóriában kötelező gépjármű
felelősségbiztosítási szerződéssel, a párhuzamos szerződés kezdete, vége, a szerződés biztosítója,
okozott károk darabszáma, a káresemény időpontja(i), bonus-malus fokozat, évforduló dátuma,
választott díjfizetési mód és ütem, szerződő/biztosított személye (eltérő, azonos, és jogi vagy magán
személy) forgalmi engedélybe bejegyzett irányítószám, szerződő iskolai végzettsége, munkavégzés
típusa, neme, születési dátuma, jogosítvány megszerzésének éve, gyermek születési dátuma, jogi
személy esetén: irányítószám, TEAOR szám, TEAOR besorolás, adószám, jármű: kategória, évjárat,
gyártmány, típus, Magyarországi forgalomba helyezés ideje, hengerűrtartalom, saját tömeg,
össztömeg, rendszám, alvázszám, motorszám, forgalmi engedély szám, teljesítmény, motor
üzemmódja, felhasználás, szállítható személyek száma, éves futásteljesítmény, EUROTAX kód,
biztosítandó extra tartozékok, tulajdonszerzés ideje, használat kezdete, kockázatviselés kezdete,
külföldi használat, jobbkormányos jármű, pótdíjak, telefon, e-mail kedvezmény, biztosító társaságok
által felkínált kedvezmények igénybe vételére vonatkozó nyilatkozatok, biztosító társaságok által
felkínált kiegészítő biztosítások igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok, szerződőd/biztosított neve,
címe, levelezési címe, telefonszáma(i), e-mail címe(i), bank neve, bankszámlaszám, gyermek(ek)
neve, születési dátuma, csoportos díjbeszedés esetén: beszedés kezdete/vége, összege,
kedvezmények igénybevételére vonatkozó nyilatkozatok.
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Vállalati típusú igényfelmérő:
vállalat neve, székhelye, adó és TEAOR száma, biztosítandó telephelyek címe, kapcsolattartó
elérhetősége, biztosított vagyontárgyak értékelési módja, önrészesedés mértéke, igényelt biztosítási
fedezetek, limitek, munkavállalói/tanulói létszám, biztosított vagyontárgyak – saját – idegen
tulajdon- értéke, elektronikus berendezése felsorolása, értéke, géptörés biztosítása – gépek
felsorolása/értéke, szállítmánybiztosítás – szállítás gyakorisága, járművek, rendszáma, gyártmánya,
biztosítási összeg, igényelt kártérítési limitek, önrészesedés, tűz és üzemszünet biztosítás,
felelősségbiztosítás – igényelt limitek, éves forgalom/éves bérköltség, termék felelősségbiztosítás –
termék megnevezése, ITJ száma, területi hatálya, szolgáltatás felelősségbiztosítás – szolgáltatás
megnevezése, területi hatálya, készpénztárolás módja, biztosítási összege, tűzvédelmi besorolás,
elhelyezkedés, mechanikai védelem, egyéb védelem adatai.
Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés céljának megszűnésével, de legkésőbb az igényfelmérő lap kitöltésének keltétől
számított 5 év elteltével.

Címzettek köre:
A szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai, vezetői,
alkalmazottai ismerhetik meg, valamint az érintett Biztosítóknak kerülnek továbbításra.
Adatfeldolgozó(k) megnevezése:
Név

Elérhetőség

Tevékenység

Érintettek és
adataik

A Foster Kft. aktuális
biztosításközvetítőinek neve
és elérhetőségeik a
http://www.fosterkft.hu/m
unkatarsaink/# oldalon
találhatók

biztosításközvetítés a Megbízó/
Ügyfelek
számára

Megbízó
Ügyfelek és
adataik

JADESZOFT
Kft.

Ügyféladatok
nyilvántartása

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó
biztosítási
ügylettel
érintett
személyek

1125 Budapest,
Diós árok 55.
info@brokka.hu
www.brokka.hu
+3630211 0481
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WEBPIAR
E s.r.o.

Szlovákia
94501 Komárno
Hradná ul. 9/2.

Ügyfél ajánlatok
kezelése

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó
biztosítási
ügylettel
érintett
személyek

info@webpiare.
com
www.webpiare.
com
BLASTER
Kft.

5600
Békéscsaba,
Lencsési út 64.
II. em. 5.

Informatikai
rendszer
üzemeltetése,
karbantartása

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó
biztosítási
ügylettel
érintett
személyek

DoclerNe
t Hosting
Kft.

1101 Budapest,
Expo tér 5-7.
info@doclernet.
hu
https://www.do
clernet.hu

Tárhely
szolgáltatás

Megbízó/
Ügyfelek és
adataik

+36 1 432 3133

Az adat továbbításban érintett Biztosítók köre:
Az Adatkezelővel kapcsolatban álló Biztosítók köre folyamatosan változik, az aktuális címzetteket a
http://www.fosterkft.hu/partnereink/ oldalon ismerheti meg az Érintettek.
Az adatok továbbítására adott hozzájárulásból kizárhat konkrétan megnevezett biztosítókat.
2.3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint
a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelés
Adatkezelés célja:
Ügyfél-átvilágítási kötelezettség, Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, vagy dolog büntetendő
cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési
kötelezettség
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Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelő jogi kötelezettsége GDPR 6. cikk (1) c), 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 7.§-a.
Kezelt adatok köre:
Családi és utónév (születési név), születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, lakcím, agy
tartózkodási hely azonosító okmány száma, annak típusa: az ügyleti megbízás teljesítésének
körülményeivel összefüggő személyes adatok
Adatkezelés időtartama:
Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58.
§-ában foglaltak megvalósulása esetén 10 év elteltéig.
Címzettek köre: a szerződéssel kapcsolatos adatokat, az Adatkezelő adatfeldolgozói, tulajdonosai,
vezetői, alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatfeldolgozók adatai:
Név

Elérhetőség

Tevékenység

Érintettek és
adataik

A Foster Kft. aktuális biztosításközvetítőinek
neve és elérheöségei
http://www.fosterkft.hu/munkatarsaink/#
oldalon találhatók

biztosításközve-títés
az ügyfelek számára

a Megbízó Ügyfelek és
adataik

BLASTER
Kft.

5600
Békéscsaba,
Lencsési út 64.
II. em. 5.

Informatikai
rendszer
üzemeltetés
e,
karbantartás
a

a Foster Kft.
alkuszi
megbízásából
fakadó biztosítási
ügylettel érintett
személyek

DoclerNe
t Hosting
Kft.

1101 Budapest,
Expo tér 5-7.
info@doclernet.
hu
https://www.do
clernet.hu

Tárhely
szolgáltatás

a Megbízó
Ügyfelek és
adataik

+36 1 432 3133
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3. sz függelék Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA
AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉRŐL ÉS TITOKTARTÁSI
KÖTELEZETTSÉGRŐL

A …………………………..), mint Adatkezelő jelen dokumentumban ismerteti a munkavállaló
adatvédelmi kötelezettségeit.
Munkavállaló neve, beosztása: …………………………………,
A munkaviszony kezdete: ……………………………………….
1. A Munkavállaló kijelenti, hogy a Társaság a hatályban lévő Adatvédelmi Szabályzatát a
rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát megismerte.
2. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit
szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, azzal a munkaviszonyból
származó lényeges kötelezettségét szegi meg, így cselekménye munkajogi, illetve büntetőjogi
következményeket vonhat maga után.
3. A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy
a) munkavégzése során maradéktalanul betartja és betartatja az Adatvédelmi Szabályzat
rendelkezéseit
b) a munkáltatónál tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően, csakis munkaköri feladatainak teljesítése céljából kezeli és
továbbítja, valamint az általa kezelt személyes adatokat az adatok kezelésére jogosultsággal nem
rendelkező személy(ek)nek nem hozza tudomására és nem adja tovább,
c) a kezelt adatokat az előre meghatározott célon kívül más célra nem használja és nem használtatja
fel, valamint a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra,
d) a Társaságnál rendszeresített biztonsági előírások betartásával és betartatásával
megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést,
e) amennyiben az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak megsértését észleli, úgy azt
haladéktalanul jelenti a Társaság vezetőjének, valamint
f) adatvédelmi incidens esetében az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
4. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettségének megszegése kimerítheti a
Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekmény törvényi tényállását.
(Aki a foglalkozásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt
elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben a bűncselekmény
jelentős érdeksérelmet okoz. )
5. A
munkavállaló
tudomásul
veszi,
hogy
jelen
titoktartási
kötelezettsége
a
munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállását követően is terheli.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).
Mezőberény, 201…, ……………….. hó ……….
…………………………………………..
(a munkavállaló neve, aláírása)
Készült 2 példányban:
1. sz. pld. Munkavállaló
2. sz. pld. Társaság (a munkavállaló személyi anyag)
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4.sz függelék Érintetti kérelmek nyilvántartása

Az ………………….beérkezett érintetti kérelem nyilvántartása
A kérelem tárgya
A kérelem naplószáma
A kérelem benyújtójának rendelkezésre álló
személyes adatai
A kérelem beérkezésének időpontja
Az adatkezelést végző szervezeti egység
megnevezése (ha van külön felelőse az
adatkezelésnek)
Az Adatkezelő javaslata a kérelemre
A megtagadás oka, jogalapja
A döntést (név, beosztás)
A kérelmező tájékoztatásának
időpontja

tényleges

Az elutasított tájékoztatási kérelemre
vonatkozó adatok megőrzés időtartama
Egyéb információk
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5.sz. függelék Adatkezelési nyilvántartási adatlap

Adatkezelések nyilvántartása

Sorszám
Adatkezelés neve
Adatkezelés kezdete
Aktualizálás időpontja
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelő neve
Adatkezelő címe
Adatkezelő email címe
Adatkezelő telefonszáma
Adatvédelmi tisztviselő/megbízott
neve, elérhetősége
Érintettek kategóriái
Személyes adatok kategóriái
Személyes adatok forrása
Adattovábbítás címzettjei, jogalapja és
szabályai
Külföldre továbbítás címzettjei,
jogalapja, garanciái
Megőrzési idő
Adatkezelés végzésére jogosultak
Adatkezelő technikai szervezési
(adatbiztonsági) intézkedései
Adatfeldolgozó neve
Adatfeldolgozó címe
Adatfeldolgozó email címe
Adatfeldolgozó telefonszáma
Adatfeldolgozó tevékenysége
Külföldi adatfeldolgozó
Adatfeldolgozó adatbiztonsági
intézkedései

Megjegyzés
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Adatfeldolgozások nyilvántartása

Sorszám
Adatkezelés neve

Adatfeldolgozó neve
Adatfeldolgozó elérhetőségei
Adatkezelő neve
Adatkezelő címe
Adatkezelő email címe
Adatkezelő telefonszáma
Adatvédelmi kapcsolattartó (DPO)
neve
adatvédelmi kapcsolattartó (DPO)
telefonszáma, email címe
A megbízásból végzett adatkezelés
kategóriái
Érintettek kategóriái
Személyes adatok kategóriái
Személyes adatok forrása
Adattovábbítás címzettjei, jogalapja
és szabályai
Külföldre továbbítás címzettjei,
jogalapja, garanciái
Az adatok sorsa a megbízás után
Adatkezelés végzésére jogosultak
Adatkezelő adatbiztonsági
intézkedései
Alvállalkozó engedélyezése
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó címe
Alvállalkozó email címe
Adatfeldolgozó tevékenysége
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6.sz. függelék Adatkezelési nyilvántartási adatlap

Adatvédelmi hatásvizsgálat

(DPIA)
A DPIA eredményei az xxxx adatkezelési tevékenységre
vonatkozóan
Vezetői összefoglaló
Ez a jelentés dokumentálja a DPIA-nak a GDPR által megkövetelt végrehajtását.
Ez a DPIA a xxxx adatkezelési tevékenység elemzése, és magában foglalja az Adatkezelő és az általa
végzett adatkezelés általános kontextusát, magát az adatkezelési tevékenységet és a hozzá
kapcsolódó kockázatok felmérését, beleértve a kockázatok mérséklését célzó intézkedéseket is.
Végül tartalmazza azt a döntést, hogy szükséges-e kezdeményezni előzetes egyeztetést az érintett
Hatósággal (NAIH).
A DPIA további összefoglalása.

1.

Kontextus

2.1.

A szervezet

Ismertesse a szervezetet, annak feladatait és kötelességeit, valamint a DPIA szempontjából releváns
általános információkat.

2.2.

A feldolgozási tevékenység összefüggései.

Általános leírás, részletek a 3.2

3.

3.1
3.1.1

Adatvédelmi hatásvizsgálat

Általános információ
Hatály

A feldolgozási tevékenység, vagy projekt általános leírása. A DPIA hatályának meghatározása.
3.1.2

Érdekeltek

Az összes releváns érdekelt fél / szereplő, beleértve az olyan szervezeteket is, mint a Hatóság, a
különleges érdekcsoportok, az érintettek (ügyfelek, ügyfelek, betegek stb.).
Az adatvédelmi tisztviselő.
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(közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek /magán szektorban, ha fő tevékenységei;
az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy nagy számban kezel
különleges adatot vagy bűnügyi adatot)
3.1.3

Projekt tervezés

Ismertesse a vonatkozó határidőket, a projekt ütemtervet stb.
3.1.4

Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozó adatai:
Feladata:
Érintettek kategóriái:
Kezelt személyes adatok kategóriái:
Milyen szerződések vagy megállapodások vannak érvényben és megfelelnek-e a GDPR 28. cikkében
foglaltaknak?

3.2

Az adatáramlás részletes leírása

A folyamat leírása, az adatkezelési műveletek sora, az adatáramlás útja, az adatok létrehozásával,
vagy fogadásával, tárolásával, archiválásával az esetleges megsemmisítésig, vagy külső fél felé
történő továbbításig, vagyis a teljes adatéletciklusra.

3.3

A személyes adatok feldolgozásának alapelvei

A személyes adatok kezelésének alapelvei.
3.3.1

Átláthatóság, jogszerűség

Írja le, hogy adnak tájékoztatást az érintettnek (adatalanynak) és milyen jogalap vonatkozik az
adatkezelésre (6. cikk a-f).
A "jogos érdeken" alapuló adatkezelés érdekmérlegelési tesztje.
Hogyan és mikor tájékoztatták vagy kérdezték meg az érdekcsoportokat és az egyéneket?
3.3.2

Célhoz kötöttség

Az adatkezelés egyértelmű és meghatározott célja.
3.3.3

Adatkorlátozás

Tekintettel a 3.3.2. Pontra, mely adatok szükségesek és arányos az adatkezelés céljának eléréséhez?
Csak releváns adat adatkezelése folyik-e?
3.3.4

Pontosság

Hogyan biztosítja az Adatkezelő a személyes adatok pontosságát és naprakészségét? (kapcsolódás
más forrásokkal, rendszeres felhívások, tájékoztatók az érintettek számára, felhasználói portál a
szükséges információval ... stb. )
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3.3.5

Korlátozott tárolhatóság

Mennyi ideig őrzi meg az adatokat és miért?
Jogszabályi kötelezettség esetén a jogszabályhely, vagy az Adatkezelő által megállapított megőrzési
idő és okai.
3.3.6

Adatbiztonság (Integritás és bizalmasság)

Hogyan garantálható az adatok biztonsága?
Milyen információbiztonsági intézkedéseket alkalmaznak? (az adatkezelésre és a szervezetre
vonatkozóan egyaránt)
Hogyan védik a papír alapú dokumentumokat?
3.3.7

Elszámoltathatóság

Rendelkezik-e az Adatkezelő az Adatkezelések, az adatvédelmi incidensek nyilvántartásával, a
megfelelőséget igazoló egyéb dokumentumokkal (érdekmérlegelési teszt)?

3.4

Az egyének jogai

12 - 22. Cikk GDPR, hogyan biztosítják ezeket a jogokat az adatalany számára és biztosítják?

4.

Kockázatok

Az adatkezelés kockázatainak meghatározása, az eddig megtett, bevezetett enyhítő védelmi
intézkedések történtek.
Alapvetően az adatfeldolgozás vagy az információbiztonság alapelveire vonatkozó általános
kockázatok, de olyan aspektusok is, amelyek hatással lehetnek az egyénre. (Bizalmasság,
Sértettlenség, Rendelkezésre állás sérülése…)

4.1

Kockázatértékelési módszertan

Ki kell alakítani a fenyegetések és valószínűségük meghatározását. (1-4 skála)
(ISO27002, vagy egyedi ötletek, tapasztalatok stb.)
A fenyegetések és a valószínűségük értékének a szorzata a kockázatok pontszámát.

4.1.1

Fenyegetések hatása

1. Elhanyagolható: az érintettekre nem lesznek hatással, vagy esetleg néhány kellemetlenséggel
találkozhatnak, amelyek minden probléma nélkül leküzdhetők (az információk újbóli bevitelének
ideje, bosszúságok, irritációk stb.).
2. Korlátozott: az érintettek jelentős nehézségeket tapasztalhatnak, amelyek néhány nehézség
ellenére képesek lesznek leküzdeni (többletköltségek, üzleti szolgáltatásokhoz való hozzáférés
megtagadása, félelem, megértés hiánya, stressz, kisebb fizikai betegségek stb.).
3. Jelentősebb: az érintettekre jelentős következményekkel járhatnak, amelyeket komoly
nehézségekkel kell megoldaniuk (pénzhamisítás, bankok feketelistázása, vagyoni kár, foglalkoztatás
elvesztése, felszólítás, állapotromlás stb.).
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4. Maximális: az érintettek jelentős vagy akár visszafordíthatatlan következményekkel is
szembesülhetnek, amelyeket nem lehet leküzdeni (pénzügyi nehézségek, mint például a
kiszolgáltathatatlan adósság vagy munkaképtelenség, hosszú távú pszichés vagy fizikai betegségek,
halál stb.).

4.1.2

A fenyegetések bekövetkezésének valószínűsége

1. Elhanyagolható: a támogató eszközök tulajdonságainak kihasználásával történő fenyegetés nem
tűnik lehetségesnek a kiválasztott kockázati források miatt (pl. Egy kártyaolvasó és hozzáférési kód
által védett helyiségben tárolt papírdokumentumok eltulajdonítása).
2. Korlátozott: A támogató eszközök tulajdonságainak kihasználásával történő fenyegetés a
kiválasztott kockázati források miatt nehézségekbe ütközik (például a kártyaolvasóval védett
helyiségben tárolt papírdokumentumok eltulajdonítása).
3. Jelentős: A támogatott eszközök tulajdonságainak kihasználásával történő fenyegetés valóban
lehetségesnek tűnik a kiválasztott kockázati források számára (pl. Iroda helyiségben tárolt
papírdokumentumok eltulajdonítása, ahova nem lehet belépni a recepción történő bejelentkezés
nélkül).
4. Maximális: A támogató eszközök tulajdonságainak kihasználásával történő fenyegetés rendkívül
könnyűnek tűnik a kiválasztott kockázati forrásokhoz (pl. Az előtérben tárolt papírdokumentumok
eltulajdonítása).

4.2

Kockázatok

A kockázatok besorolása a fenyegetések és a valószínűségük szorzata alapján
Elhanyagolható:

1-2 pont

Közepes:

3-4 pont

Jelentős:

6-8 pont

Kritikus:

9-16 pont

Azonosító

5.

LEÍRÁS

BESOROLÁS

KOCK-001

Nincs adatvédelmi szabályozás

Kritikus

KOCK-002

Nem intézkednek az adatbiztonságról

Közepes

KOCK-003

Nincs meghatározva a hozzáférési jogosultság

Jelentős

KOCK-004

A személyes adatok véletlen törlése

Közepes

KOCK-005

Nincs meghatározva egyértelműen az adatkezelés célja

Kritikus

KOCK-006

Nincs adatfeldolgozói szerződés

Kritikus

Végrehajtott intézkedések

A kockázatok csökkentése érdekében megtett intézkedések felsorolása.
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6.

A fennmaradó kockázatok

A meghozott intézkedések hatása. A maradvány kockázat felsorolása és elfogadása.

6.1

A fennmaradó kockázatok
Azonosító

6.2

LEÍRÁS

BESOROLÁS

KOCK-001

Nincs adatvédelmi szabályozás

Kritikus

KOCK-002

Nem intézkednek az adatbiztonságról

Közepes

KOCK-003

Nincs meghatározva a hozzáférési jogosultság.

Jelentős

KOCK-004

A személyes adatok véletlen törlése

Közepes

KOCK-005

Nincs meghatározva egyértelműen az adatkezelés célja

Kritikus

KOCK-006

Nincs adatfeldolgozói szerződés

Kritikus

Döntés a Hatósággal (NAIH) való előzetes konzultációról

A fennmaradó kockázatelemzés eredménye alapján szükség van-e a NAIH-hal való előzetes
konzultációra?
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7.sz. függelék Adatfeldolgozói szerződés ellenőrzőlista

Adatfeldolgozói szerződés ellenőrzőlista
Az adatfeldolgozói szerződések jogszabályi megfelelésének ellenőrzésének szempontjai
(GDPR 28. cikk)
1. Az Adatfeldolgozó
Név és cégforma
Cégjegyzékszáma, adószáma
ország
cím
A DPO szükséges?
DPO elérhetőségi adatai

2. Kapcsolat jóváhagyott magatartási kódexekkel vagy tanúsítványokkal
K1
Fel tudja-e mutatni az Adatfeldolgozó, hogy megfelel egy jóváhagyott magatartási kódexnek
vagy egy jóváhagyott tanúsítványnak, amely elegendő garanciát nyújt a megfelelő technikai és
szervezési intézkedések alkalmazására? (Jelenleg nincs erre lehetőség.)

3. Az alvállalkozókra (al-adatfeldolgozókra) vonatkozó feltételek
K2

A megállapodás tartalmaz-e záradékot az alvállalkozók (lehetséges) használatáról?

K3

Ha az alvállalkozók alkalmazása említésre kerül, ez az alábbiak szerint lehetséges:
a) Van-e egyedi előzetes engedély, az alvállalkozó alkalmazása előtt;
b) Van-e általános engedély az alvállalkozó igénybevételére

K4
Az általános engedély esetén az Adatfeldolgozó köteles-e bejelenteni az al-adatfeldolgozókkal
kapcsolatos változásokat (amely engedélyt az Adatkezelő fenntarthat, vagy megtagadhat)?
K5
Tartalmazza-e a megállapodás az Adatfeldolgozó kötelezettségét, hogy ugyanazokat a
biztonsági intézkedéseket írja elő az alvállalkozókra, mint amit az adatkezelő és az adatfeldolgozó
közötti szerződésben előírtak?
K6
Tartalmazza-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozó teljes mértékben felelős, ha az
alvállalkozó nem teljesíti az adatok biztonságára vonatkozó kötelezettségeit?

4. Általános feltételek
K7

Meghatározza az adatfeldolgozói szerződés a következő elemeket:
A feldolgozás (ok) jellege és célja:
A feldolgozás időtartama:
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A feldolgozott személyes adatok kategóriái:
Az adatalanyok kategóriái, akiknek az adatait feldolgozzák:
K8
Rögzíti-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő kifejezett írásos
utasításai alapján végezhet adatkezelési műveleteket?
K9
Milyen jogszabályt kell az Adatfeldolgozónak betartania, amelyet az Adatfeldolgozónak
biztosítja, hogy az adatokat az Adatkezelő egyedi utasításait meghaladva dolgozza fel?
K10 Előírja-e a megállapodás, hogy a feldolgozó azon alkalmazottai, akik hozzáférnek az
adatokhoz, bizalmasan kezelik a jogi vagy szerződéses információkat? (Van-e titoktartási
nyilatkozatuk, vagy szakmai titoktartási kötelezettségük?)
K11 Rögzíti-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozónak ki kell alakítania a megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében? (ezek rövid leírása)
K12 Az Adatfeldolgozó bemutatta a "bizonyítékokat" (pl. Adatvédelmi /Információbiztonsági/
Szabályzat, az adatvédelmi tisztviselő kinevezése, a védelmi intézkedések leírása, megfelelő tanúsítás,
például az ISO 27001 stb.), amik igazolják, hogy a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések
történtek?
K13 Rendelkezi-e a megállapodás arról, hogy az Adatfeldolgozó milyen módon nyújt segítséget az
Adatkezelőnek az érintettek törvényes jogait érintő kérelmek megválaszolásához?
K14 A megállapodás rögzíti, hogy az Adatfeldolgozó az alábbi kötelezettségekkel segítséget nyújt
az Adatkezelőnek, figyelembe véve a feldolgozás jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló
információkat (ki tájékoztat, kit és milyen határidőkkel):
a)
Az Adatfeldolgozónál bekövetkező adatvédelmi incidens esetén az előírt információk
haladéktalan jelzése az Adatkezelő irányába a hatósági (NAIH) bejelentési kötelezettség támogatása
érekében
b)
Az Adatkezelő érintettek irányába fennálló tájékoztatási kötelezettségének a
támogatása az érintetteket nagymértékben veszélyeztető incidens esetén
c)

A DPIA végrehajtására és előzetes konzultációra vonatkozó kötelezettség

K15 Rögzíti-e a megállapodás az Adatfeldolgozó kötelezettségét, hogy minden olyan adatot vissza
kell adnia a szolgáltatás végén, amelyet az Adatkezelő az Adatfeldolgozónak átadott, illetve meg kell
semmisítenie?
K16 Rögzíti-e a megállapodás az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden
olyan információt, amely annak bizonyításához szükséges, hogy a megállapodásból eredő valamennyi
kötelezettség teljesült, ideértve az adatkezelő ellenőre vagy a kijelölt harmadik fél által végzett
ellenőrzésekben való részvételt?
K17 Rögzíti-e a megállapodás, hogy az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul tájékoztatni az
adatkezelőt a GDPR vagy egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos
utasítások esetén?
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8.sz. függelék Adatovábbítási napló

Adattovábbítási napló

A továbbított személyes adatok köre
A személyes adatok továbbításának nyilvántartási
naplószáma
A személyes adatok továbbításának időpontja
Az adattovábbítás jogalapja
Az adattovábbítás címzettje vagy címzettjei
Az adattovábbításért felelős szervezeti egység
Az adattovábbításért felelős vezető (név, beosztás)
Érintettek értesítésének szükségessége
Érintettek értesítésének időpontja
Az adattovábbítás garanciái
Az adattovábbításra vonatkozó adatok megőrzés
időtartama
Egyéb információk

36

9. számú függelék Kamera rendszer szabályzata és értékmérlegelési tesztje

FOSTER Biztosítási Alkusz Kft.

Kamerarendszer
használatának eljárásrendje

Hatályba lépés napja:

2018. május 25.

Hatályon kívül helyezés:

------

Jóváhagyom és hatályba léptetem:
…………………………………………
Fazekas István
ügyvezető sk.
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Változások követése
Verziószám
v01
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A FOSTER Kft.

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. em. 3.
privacy@fosterkft.hu
www.fosterkft.hu
+36 66 445 604
(mint Adatkezelő) ügyfélszolgálati irodájában elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely
kialakításánál és működtetésénél figyelembe vette a mindenkor érvényes irányadó jogszabályokat a
személyes adatok kezelése, rögzítése és tárolása tekintetében.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a területén kizárólag vagyonvédelem céljából alkalmazza a kamerás megfigyelő
rendszert.

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő a területén található vagyontárgyak védelmének jogos érdekéből kezeli a kamera
felvételeket.

Az érintettek tájékoztatása:
Az Adatkezelő a munkavállalói irányába tájékoztatást tesz az adatkezelés lényeges körülményeiről.
Új munkavállalókat legkésőbb a munkába állás napján munkakezdés előtt, a munkáltató
munkaszerződéstől független dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerről, melyet a
munkavállalók ellenjegyeznek.
A tájékoztató megváltozása esetén az új tájékoztató tudomásulvételével, valamint az aktuális
tájékoztató aktuális példányának főbejárat portáján történő kihelyezésével jelzi a módosítást.

A külső látogatók számára az Adatkezelő a bejáratnál történő kihelyezésével biztosítja a tájékoztatást.

Az Adatkezelő a belépési pontokon figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, rögzített megfigyelést végez.

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének részletes szabályai
Az Adatkezelő
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-

-

-

az érintettek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja.
a munkavállalókat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében ellenőrzi,
magánéletüket nem vonja bele.
ellenőrzései során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot.
az adatkezelés során jogszerűen jár el, betartja a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés
elvét.
a rögzített felvételeket – fő szabályként - 3 munkanapig tárolja.
akinek jogát vagy jogos érdekét a kép, vagy a képfelvétel, illetve más személyes adatának
rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának,
vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg,
illetve ne törölje.
Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes
adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben
megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték,
nem kerül sor.
a rögzített felvételeket elektronikus megfigyelőrendszerében tárolja.

A rögzített felvételek visszanézésére vonatkozó szabályozások
A felvételek visszanézését csak a kijelölt személy teheti meg.

A jogosultságot a munkaköri feladata alapján a ügyvezető által kijelölt személy kaphatja meg.

A rögzített felvételeket harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség,
munkavédelmi hatóság) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény
gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

A személyes adatok biztonsága
-

Bizalmasság védelme:
Az adatokat kezelők titoktartási kötelezettséggel tartoznak
a felvételek csak a jogosult, kóddal rendelkező személy nézheti meg,

-

Sértetlenség védelme:
A kamerák szabotázs védelemmel vannak ellátva
A kameraképek dedikált és zárt hálózaton kerülnek továbbításra

Érintettek magánszférájának védelme:

-

olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett
tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása.

-

nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különös
tekintettel az öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre.
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Az érintettek jogai
Az érintett hozzáférési jogával élve kérheti a személyes adatai kezeléséről az Adatkezelő tájékoztatását.
A vagyonvédelmi kamerák alkalmazásának a jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Ebből fakadóan az
érintett tiltakozhat az Adatkezelőnél a személyes adatai kezelése ellen.
Mindemellett kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását az adatvédelmi szabályzatban
rögzíttetek szerint.
Ilyen kérelem szóbeli közlésekor a felelős vezetőt kell értesíteni, aki az adatvédelmi szabályzat szerinti
eljárásban közreműködik.

Incidensek
Az ügyfélszolgálati munkatársak haladéktalanul jelentik a rendszer meghibásodását a felelős vezetőnek.
Különösen a működés leállására, a rendszer rendellene működésére, jogosulatlan hozzáférés gyanújára
tekintettel.

Jogorvoslati lehetőségek
Adatkezelést érintő panasszal
 a bíróságnál, illetve
 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
(Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 Telefon: +36
(1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL: http://naih.hu)
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FOSTER Biztosítási Alkusz Kft.
Kamerarendszer érdekmérlegelési teszt
Az adatkezelés nem alapul törvényi kötelezettségen.
Az Foster Kft. által megfigyelt területre olyan érintettek (látogatók) is beléphetnek, akik
esetében a hozzájárulás életkoruknál fogva még nem jelentheti az adatkezelés jogalapját,
illetve az érintett munkavállalók önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásának
beszerzése a munkaviszony jellegéből adódóan nem megvalósítható.
Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez azonban szükséges a személyes adatok
kezelése – figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű
elvárásait is.
Az adatok kezelésére 2018. május 25-től a jogalapot a kamera- és beléptető rendszer
működtetéséhez kapcsolódóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja teremti meg. A
jogalap alkalmazásához kapcsolódóan azonban az adatkezelő köteles figyelembe venni a
kapcsolódó tagállami előírásokat, így jogos érdekei által igazolhatóan szükséges mértékű
adatkezeléstől eltérő, szigorúbb előírásokat rögzít a magyarországi felhasználók esetében a a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, és Szvmt. Ugyan az Szvmt. 30. § (2)
bekezdése alapján elektronikus megfigyelőrendszert az érintett személy kifejezett
hozzájárulásával lehet alkalmazni, 46/95. Adatvédelmi irányelv 29. cikke szerinti Adatvédelmi
Munkacsoport véleményei, valamint a NAIH gyakorlata alapján a jogos érdeken alapuló
jogalap alkalmazható.
Így a jogalap igazolása érdekében az Adatkezelő a kamera- és beléptető rendszer
adatkezelésére vonatkozóan – figyelemmel fenti tagállami előírásokra is – elvégezte az
adatkezelők, mint munkáltatók számára irányadó érdekmérlegelési tesztet, az alábbiak szerint.

I.

lépés – Az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges-e a
kamerarendszer kapcsán megvalósuló ellenőrzés és adatkezelés

A kamerarendszer alkalmazására jelentős vagyoni és nem vagyoni értékű szolgáltatást végző
adatkezelő szervezet ügyfélszolgálatán kerül sor. Az érintett területen elhelyezett
vagyonelemek értéke és az ügyfélszolgálati tevékenység zavartalanságának és biztonságának
biztosítása az Adatkezelő kiemelt érdeke.
Az Adatkezelő fő tevékenység szigorú szakmai követelményeket ír elő, melynek betartásához
és folytonosságának biztosításhoz szükséges megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása.
A megfigyelt környezet nagysága és az élőerő, több munkavállaló, vagy személy- és vagyonőr
alkalmazásának költségvonzatából fakadó aránytalansága technikai eszközök használatával
teszi lehetővé a biztonság megfelelő szintjét.
Az adatkezelő által elérendő jogszerű cél, a vagyonvédelem és csalások megelőzése érdekében
nem alakítható ki a kamerarendszer alkalmazása helyett más, személyes adat rögzítését nem
igénylő megoldás az adatkezelő magánvagyonának, vagyontárgyainak hatékony és
költségarányos védelme szempontjából.
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II. lépés – Az adatkezelői munkáltatói jogos érdek és az adatkezelés céljának
meghatározása.
Az adatkezelő jogos érdeke az érintettek életének, testi épségének, személyi szabadságának
védelme, valamint a megfigyelt területen a vagyonvédelmi érdek [Szvmt. 31. § (1) bekezdés],
ennek keretében a munkavállalókat, vagy látogatókat érintő, vagy általuk elkövetett jogellenes
magatartások, csalások megelőzése [GDPR Preambulum (47) bekezdés] – észlelése, az
elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények bizonyítása.

III. lépés – Az adatkezelés körülményei
Az adatok kezelésének részletszabályait az Szvmt. szabályait figyelembe véve, a hatályos
adatvédelmi követelmények szerint alakította ki az adatkezelő, és azokat az adatvédelmi
szabályzatában, illetve Kamera szabályzatában rögzítette.
A kamerarendszer alapértelmezett beállítása szerint a rögzített adatok megőrzési ideje az
Szvmt. 31.§ (2) bekezdése szerint 3 munkanapig tárolja, majd törli, kivéve a (6) bekezdés
szerinti eseteket.
Ezek a rögzített adatok saját, vagy más jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek. A céltól
eltérő felhasználás megelőzése érdekében belső kontrollokat alkalmaz.

IV. lépés – Az érintettek érdekeinek vizsgálata
Az adatkezelés során a munkavállalók és látogatók személyes adatai (a kamera által rögzített
felvételek) rögzítésre kerülnek, amivel a magánszférájuk megfigyelése miatt sérülhet az
információs önrendelkezési joguk. Az érintettnek jogos elvárása, hogy a munkaviszonyával
össze nem függő magatartásának ellenőrzése, arra vonatkozó személyes adatok gyűjtése,
elemzése ne valósuljon meg, a gyűjtött adatok eltérő célból történő felhasználása
(munkateljesítmény, felhasználói szokások, képességek, viselkedéselemzésen alapuló vezetői
döntés, munkaközi szünetekben folytatott megfigyelés) ne forduljon elő. Szintén az érintettek
jogos érdeke azonosítható az adatbiztonsági követelmények érvényre juttatása kapcsán, az
adatok bizalmasságának sérülése hátrányosan érintheti jogaikat és szabadságaikat.
Kockázatot jelenthet az is, hogy felvételek, adatok felhasználása az elérendő célt meghaladó
mértékben valósul meg, így például a jogsértést elkövetők adatait nem csak az illetékes
hatóságnak adják át, hanem azt elrettentés, a további jogsértések megelőzése céljából
nyilvánosan megismerhetővé teszik (29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport WP 217).
Kockázatot jelenthet, ha az adatrögzítés terjedelme, vagy a kamerák látószöge az érintett tudta
nélkül később megváltoztatásra kerül, az érintettek tudta nélkül kiterjesztik esetleg olyan
helyiségre, ahol ez az emberi méltóságot sértheti.

V. lépés – Miért korlátozza arányosan az adatkezelés kapcsán az adatkezelő érdeke a
lépésben meghatározott érintetti jogokat
A kamerarendszer használatával kapcsolatosan jelen érdekmérlegelési teszt elkészítésének
időpontjáig adatvédelmi körbe tartozóan panasz nem volt, sem ügyfél, sem munkavállaló
részéről..
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A munkavállaló érdeke ugyanakkor, hogy a magánszféráját és emberi méltóságát tiszteletben
tartsák, illetve a munkavégzést zavartalanul tudja folytatni. Az adatkezelő a kamerák
elhelyezésével csak olyan felvételeket rögzít, amelyek nem irányulnak az emberi méltóság
megsértését jelentő helyzetekre. A kamerák látószöge kizárólag a védendő vagyontárgyra
irányulhat, elhelyezkedését bemutatja az érintetteknek. A kamerák rögzítik a munkavállalók
mozgását is a megfigyelt területen, azonban ezek nem irányulnak az egyes munkavállalók
munkájának értékelésére, viselkedési mintázatok azonosításra. A felvételek kezelése és
védelme garantálja, hogy a munkavállalókról készített felvételek csak az Szvmt. által biztosított
esetekben az adatkezelő, vagy más jogos érdekében legyenek felhasználhatók. Adatbiztonsági
intézkedéseket alkalmazva védik az adatokat azok esetleges sérülésétől, bizalmasságának
sérülésétől. Emellett az adatkezelő biztosítja az érintetti jogok érvényesülését, az adatkezelés
folyamatának átlátható kialakítását.
Az adatok kezelése fentiek alapján a vagyon elleni cselekmények megelőzése céljából
feltétlenül szükséges és arányos, valamint az érintett – mint az adatkezelő alkalmazásában álló
személy, vagy annak ügyfele – megfelelő tájékoztatásban részesül az adatkezelés megkezdése
előtt, és a jogviszony jellegéből adódóan a jogaira és magánszférájára gyakorolt hatása a
érintetti jogait megfelelően gyakorolhatja [GDPR Preambulum (47)].
Az adatkezelő jogos érdekének tekintendő, ha jelzi a lehetséges bűncselekményeket vagy a
közbiztonságot fenyegető veszélyeket, és az ugyanazon bűncselekményhez vagy
közbiztonságot fenyegető veszélyhez kapcsolódó releváns személyes adatokat egyedi
esetekben vagy több különálló esetben továbbítja az illetékes hatóságnak [GDPR Preambulum
(50)].
A kamerák alkalmazása hozzájárul a megfigyeléssel érintett munkavállalók személyes
biztonságához, megelőzheti az esetleges támadásokat, illetve megkönnyítheti azok
bizonyíthatóságát. Szintén hasznosulhatnak az adatok munkahelyi balesetek kivizsgálása során
is. Az adatkezelő belső szabályozói rögzítik az adatok felhasználásának lehetséges céljait, azok
megvalósulása esetén a követendő, adatbiztonsági szempontból megfelelő eljárásrendet.
Az adatkezelőnél kijelölt adatvédelmi tisztviselő rendszeresen ellenőrzi az alkalmazott védelmi
intézkedések megvalósulását, igénybe vételét és tanácsot ad az adatkezelés során azok
szükséges fejlesztése, hatékonyabb érvényesülése érdekében.
A fenti teszt során megállapítást nyert, hogy a az adatkezelő jogos érdeke arányban áll az érintett
személyes adatainak védelméhez fűződő jogával, így az adatkezelés jogalapja biztosított az
adatkezelés megkezdéséhez.

Kelt: Békéscsaba, 2018 május 24.
Cégszerű aláírás
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Képrögzítésre alkalmas kamerával
megfigyelt terület
Adatvédelmi tájékoztató
Az adatgyűjtés ténye:
A Foster Kft. ügyfélszolgálati irodájának területén tekintettel képfelvétel rögzítésére alkalmas
elektronikus megfigyelőrendszer működik.
Az érintettek köre
A Foster Kft. (Adatkezelő) ügyfélszolgálati irodájába belépő, valamint az ott tartózkodó személyek.
Adatkezelés célja: az élet és vagyonbiztonság
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke
Az adatkezelés időtartama: a rögzítéstől számított 1 hónap
Adatkezelő személye: Foster Kft.
5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. II. em. 3., privacy@fosterkft.hu, +36 66 445 604
Jogorvoslat: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011 CXII törvényben és EU Általános
adatvédelmi rendeletében (GDPR) biztosított jogaikkal, továbbá jogsérelem esetén bírósághoz,
valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak
A részletes tájékoztató elérhető:

www.fosterkft.hu
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