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1.

Petrolsped Slovakia s.r.o.
Mlynská 6/B, 934 01 Levice, Slovakia

Bevezetés

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 szóló
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban:
Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére
meg kell küldeni.
2.
Az adatkezelő megnevezése
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Petrolsped Slovakia, s.r.o.
Cégnév: Petrolsped Slovakia, s.r.o.
Székhely: Mlynská 6/B, 934 01 Levice, Slovakia
Cégjegyzékszám: 46247211
Adószám: SK 2023293250
Adatvédelmi felelős: Martin Kosorin
Telefonszám: +421 908 176670
E-mail cím: kosorin@petrolsped.sk
Honlap: https://petrolsped.sk
(a továbbiakban: Társaság)
3.
Látogatói adatkezelés a Petrolsped Slovakia, s.r.o – Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról

3.1 A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a
felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik,
de általában két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a
honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a felhasználó eszközén, a másik
fajtája az állandó cookie, (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság
irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó
eszközén elhelyezni.
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3.2 Google Anallytics Cookie
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön
és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból
anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google
Analytics által használt fő cookie a “_ga” cookie.
Ha Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásáról,
telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja
a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne
küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik
telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google
Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a
bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további
tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót
3.3 Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az
alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
3.4 Munkamenet cookie
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk
kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a
cookie-k esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről
olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából
fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt.
A honlap bezárása után e sütik egy része automatikusan törlődik és a munkamenet
lezárásra kerül.
3.5 A Petrolsped Slovakia, s.r.o honlapján nincs se űrlap, se regisztráció, se komment, se
rendelés, tehát konkrét adatkezelés nem történik.
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Petrolsped Slovakia s.r.o.
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3.6 A Petrolsped Slovakia, s.r.o honlapja más webhelyekre mutató linkeket vagy
hivatkozásokat tartalmazhat. A más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre
szolgáló technológiai megoldásaiért a Petrolsped Slovakia, s.r.o nem vállal
felelősséget, és cookie-król szóló jelen irányelvek az ilyen webhelyekre nem
vonatkoznak.
4.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, önéletrajzok, pályázatok
A Petrolsped Slovakia, s.r.o soha nem ad fel anonim álláshirdetést, azaz minden
álláshirdetésben feltünteti a cégnevet. Ezzel biztosítja, hogy az álláshirdetésre, pályázatra
jelentkező munkavállaló információs önrendelkezési joga ne sérüljön, és még a pályázat
elküldése előtt megismerhesse a cég honlapján nyilvánosságra hozott személyes adatok
kezelésére vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót, és ezek alapján el tudja dönteni, hogy a
pályázat elküldésével önkéntes hozzájárulását adja-e a pályázati anyagban szereplő személyes
adatok Petrolsped Slovakia, s.r.o általi kezelésére.
A pályázók valamely közösségi oldalon létrehozott nyilvános profilját a munkáltató
megtekintheti, a közösségi oldalon végzett, nyilvános tevékenységét megismerheti,
következtetéseket vonhat le, azonban a jelentkező profiloldalát nem menti le és nem továbbítja
más részére.

4.1 Adatkezelő: Petrolsped Slovakia, s.r.o
4.2 Adatkezelés célja: meghirdetett munkakörre jelentkezés, pályázat elbírálása, a
kiválasztottal munkaszerződés kötése. A Petrolsped Slovakia, s.r.o minden érintettet
tájékoztat arról, ha nem őt választotta az adott állásra.
4.3 Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont),
melyet a jelentkezés, pályázat megküldésével ad meg.
4.4 Adatkezelésbe vont személyes adatok: a jelentkező, pályázó
-

neve (vezetéknév, keresztnév),
születési ideje,
születési helye,
anyja neve,
lakcíme,
telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes),
email címe,
fényképe,
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- képesítési adatai,
- munkáltatói feljegyzés (ha van)
4.5 Személyes adatok címzettjei, akik az adatokat megismerhetik:
- ügyvezető,
- pénzügyi igazgató
- műszaki igazgató
4.6 Adatok továbbítása: a jelentkező, pályázó személyes adatai nem kerülnek
továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére.
4.7 Adatok tárolásának időtartama: a jelentkező, pályázó személyes adatait a jelentkezés,
pályázat elbírálásáig tárolja a Petrolsped Slovakia, s.r.o A ki nem választott
jelentkezők, pályázók személyes adatait a pályázat elbírálása után véglegesen
töröljük, az adathordozón beérkezett pályázati anyagokat haladéktalanul
visszajuttatjuk a pályázónak. Töröljük azon jelentkező, pályázó adatait is, (illetve
visszajuttatjuk az adathordozón beérkezett pályázati anyagát,) aki a jelentkezését,
pályázatát időközben visszavonta. Amennyiben a pályázó a pályázat elbírálását
követő 90 napon belül nem veszi át az adathordozót, azt megsemmisítjük, és a
személyes adatait töröljük.
A Petrolsped Slovakia, s.r.o nem őrzi meg a ki nem választott jelentkezők, pályázók
önéletrajzát.
4.8 Az érintettek tájékoztatása: az álláshirdetésben tájékoztatjuk a jelentkezőket,
pályázókat arról, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót a cég honlapján megtekinthetik.
4.9 Személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, törlés, adathordozhatóság: a
jelentkező, pályázó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon. Ezt a tájékoztatást
a https://petrolsped.sk/GDPR internetes oldalon tudja elérni.
A jelentkezőnek, pályázónak joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga
van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
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4.10 Jogérvényesítési lehetőségek: az a jelentkezőnek, pályázónak joga van a
felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
panaszt benyújtani
5.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai

5.1 Adatkezelő: Petrolsped Slovakia, s.r.o
5.2 Adatkezelés célja: a szerződött partnerekkel való zökkenőmentes kapcsolattartás,
illetve a szerződéses kötelezettségek teljesíthetőségének biztosítása
5.3 Adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdekeinek védelme (GDPR 6. cikk (1)
bekezdése f) pont)
5.4 Adatkezelésbe vont személyes adatok: a kapcsolattartó természetes személy
-

neve (vezetéknév, keresztnév),
címe,
telefonszáma (mobil és/vagy vezetékes),
e-mail címe

5.5 Személyes adatok címzettjei
- ügyféllel kapcsolatban álló munkavállaló,
5.6 Adatok továbbítása: a kapcsolattartó személyes adatai nem kerülnek továbbításra
sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére
5.7 Adatok tárolásának időtartama: a kapcsolattartó személyes adatait az üzleti kapcsolat,
illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
5.8 Az érintettek tájékoztatása: a nem természetes személlyel kötött szerződésnek
tartalmaznia kell, hogy az érintett kapcsolattartó és cégképviselő természetes
személyek jelen Adatkezelési tájékoztatót a Petrolsped Slovakia, s.r.o weboldalán
érhetik el.
(https://petrolsped.sk/GDPR )
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5.9 Személyes adatokhoz való hozzáférés, helyesbítés, törlés, adathordozhatóság: az
érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelést megelőzően 5.8 pont szerinti tájékoztatást kapjon. Az
érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
5.10 Jogérvényesítési lehetőségek: az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani
6.

Az érintett személy jogai

6.1 Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon.
6.1.1 Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik
6.1.1.1

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte
és elérhetőségei,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen,
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja,
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei,
e) adott estben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha
van ilyen,
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának
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megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való
hivatkozás.
6.1.1.2 A 6.1.1.1 pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érekében, hogy a tisztességes és átlátható
adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét,
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
e) arról, hogy a személyes adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint,
hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy
milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása,
f) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
6.1.1.3 Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell
az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns információról.
6.1.1.4 A 6.1.1.1 -.6.1.1.3 pontok nem alkalmazandók, ha és milyen mértékben az érintett
már rendelkezik az információkról.
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6.1.2 Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
6.1.2.1 Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az
érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte
és elérhetőségei,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen,
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja,
d) az érintett személyes adatok kategóriái,
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való
hivatkozás.
6.1.2.2 A 6.1.2.1 pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés
biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga,
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
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visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét,
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
f) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, és
g) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
6.1.2.3 Az adatkezelő a 6.1.2.1 és 6.1.2.2 pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint
adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de
legkésőbb egy hónapon belül,
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják,
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes
adatok első alkalommal való közlésekor.
6.1.2.4 Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően
tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő
információról.
6.1.2.5 A 6.1.2.1 -.6.1.2.4 pontokat nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkról,
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák
figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e
cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését.
Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az
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információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
6.2 Az érintett hozzáférési joga
6.2.1 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy
ha ez nem lehetséges, azon időtartam meghatározásának szempontjai,
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információ,
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
6.2.2 Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbításra kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti garanciákról.
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6.2.3 Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat
széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,
kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem
érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
6.3 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítendő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
6.4 A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
- az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjavagy a GDPR 9.
cikk (2) bekezdés a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az
érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,
- a személyes adatok jogellenesen lettek kezelve,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésben említett
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
kínálásával
kapcsolatban került sor.
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6.4.2 Ha nyilvánosságra lett hozva a személyes adat, és azt az előzőekben leírtak szerint
törölni köteles az adatkezelő, minden észszerűen elvárható lépést (az elérhető
technológia és megvalósítási költségek figyelembevételével) megtesz annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az
érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
6.4.3 Nem kell alkalmazni a 3.4.1, illetve a 3.4.2 pontokban leírtakat, amennyiben az
adatkezelés szükséges:
-

-

-

-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából,
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettségteljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából,
a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjainak, valamint a GDPR 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján,
a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból,
amennyiben a 3.4.1 pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
6.5.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést,
ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
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az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időintervallumra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.5.2 Ha az adatkezelés a 6.5.1 pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unio, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet tárolni.
6.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adat
közölve lett, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére e címzettekről az adatkezelő
tájékoztatást ad.
6.7 Az adathordozhatósághoz való jog
6.7.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Petrolsped Slovakia, s.r.o
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
- az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk
(1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
- az adatkezelés automatizált módon történik.
6.7.2 Az adatok hordozhatóságához való jog 3.7.1 pont szerinti gyakorlása során az
érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
6.7.3 Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét,
azaz a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazható abban az esetben,
ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
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jogosítványai
szükséges.

Petrolsped Slovakia s.r.o.
Mlynská 6/B, 934 01 Levice, Slovakia

gyakorlásának

keretében

végzett

feladat

végrehajtásához

6.7.4 Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
6.8 A tiltakozáshoz való jog
6.8.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.8.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok
e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
6.8.3 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
6.8.4 a 6.8.1 és 6.8.2 bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre
vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve
kell megjeleníteni.
6.8.5 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való
jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6.8.6 Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes
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adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.
6.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
6.9.1 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
6.9.2 A 6.9.1 pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges,
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.,
6.9.3 A 6.9.2 pont a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságának és jogos érdekeinek
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Amennyiben ilyen kérés, kifogás érkezik,
azt az adatvédelmi felelősnek kell továbbítani, aki megvizsgálja a kérést, illetve a
kifogást és értesíti az eredményről az érintettet. (A Petrolsped Slovakia, s.r.o
nem alkalmaz semmilyen automatikus döntéshozási mechanizmust sem
profilalkotást.)
6.10 Korlátozások
6.10.1 Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a GDPR 12-22. cikkben és 34. cikkben
foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban lévő rendelkezéseivel tekintetben a GDPR 5. cikkben foglalt jogok
és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges
és arányos intézkedés:
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a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

Petrolsped Slovakia s.r.o.
Mlynská 6/B, 934 01 Levice, Slovakia

nemzetbiztonság,
honvédelem,
közbiztonság,
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését,
az Unio vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű
célkitűzései, különösen az Unio vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy
pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási
kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot,
a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme,
a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása,
az a)-c) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység,
az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságának védelme,
polgári jogi követelések érvényesítése.

6.10.2 A 6.10.1 pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
a személyes adatok kategóriáira,
a bevezetett korlátozások hatályára,
a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását célzó garanciákra,
az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,
az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra,
figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét,
hatályát és céljait,
az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a
korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
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7.

Petrolsped Slovakia s.r.o.
Mlynská 6/B, 934 01 Levice, Slovakia

Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

a) A Petrolsped Slovakia, s.r.o, mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről.
b) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
c) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett másként kéri.
d) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
e) A Petrolsped Slovakia, s.r.o, mint Adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikk szerinti
információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (GDPR 15-22. és 34. cikk)
és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
-

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

f) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelő feladata.
g) Ha a Petrolsped Slovakia, s.r.o-nek, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei
vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további,
az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
nyújtását kérheti.
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h) Az adatvédelmi felelős feladata a beérkezett kérelmek teljesíthetőségének
kivizsgálása. Az adott adatkezelés címzettjének feladata, hogy az adatvédelmi
felelős kérésére kigyűjtse a kezelt személyes adatokat, illetve intézkedjen a
személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról, illetve az
adathordozásról. Az adatvédelmi felelős feladata a kérelmező tájékoztatása a
kérelem alapján hozott intézkedésekről.
8.

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

A Petrolsped Slovakia, s.r.o mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az
adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása,
másrészt a GDPR követelményei teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez
szükséges garanciák beépítésa az adatkezelés folyamatába.
A Petrolsped Slovakia, s.r.o alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatokat kezel,
amely az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükséges. Ez a kötelezettség
vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk
időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések azt biztosítják, hogy a személyes
adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
9.
Adatbiztonsági intézkedések
A Petrolsped Slovakia, s.r.o valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok védelme érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési
intézkedést, és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek a GDPR és az Infotv. érvényre
juttatásához szükségesek.
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