Általános Adatkezelési Tájékoztató
I.

A tájékoztató célja

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elkötelezett abban, hogy működéséhez, feladata ellátásához
feltétlenül szükséges, magánszemélyek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokkal
összhangban, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére
„GDPR”, a magánszemélyek jogainak és szabadságainak maximális figyelembe vételével
kezelje.
Jelen tájékoztató célja bemutatni a társaságnál folytatott adatkezelések során alkalmazott
elveket és átfogó képet adni az adatkezelés folyamatairól.

II.

Alapfogalmak

A tájékoztató megértéséhez szükséges néhány alapfogalom tisztázása:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

III.
i.

Személyes adat: Egy azonosított, vagy azonosítható személlyel kapcsolatba hozható
bármely információ.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adaton végzett bármely
művelet, illetve műveletek összessége. Adatkezelést csak olyan adatokon lehet
végezni, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy
nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni, az adat hordozójától, megjelenési
formájától függetlenül.
Adatkezelő: Aki úgy dönt, hogy saját céljaira személyes adatokat dolgoz fel.
Adatfeldolgozó: Feladata az Adatkezelő megbízásából az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Tevékenységéért az Adatkezelő a felelős.
Érintett: Az a magánszemély, akinek a személyes adataival az adatkezelés történik.
Harmadik fél: Az Adatkezelőn és az Érintetten kívüli harmadik jogi vagy természetes
személy.
GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
Profilalkotás: Olyan adatkezelői tevékenység, amelyben az Érintetthez kapcsolható
adatokból, információkból az Érintettre, szokásaira vonatkozóan következtetések
vonhatók le.

Adatkezelő
E tájékoztató tekintetében adatkezelő:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (továbbiakban Társaság)
1024 Budapest Lövőház u. 37.
Cégjegyzék száma: 01–10–045561

IV.
i.

Az adatkezelésben, adatvédelemben alkalmazott elvek
Tisztességes eljárás: A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely a gazdasági
céljai eléréséhez szükséges. Az adatokat – a nyilvános adatbázisok kivételével - a
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ii.

iii.

iv.

v.
vi.

vii.

viii.

magától az érintettől, de mindenképpen az érintett tudtával és tájékoztatásával szerzi
be.
Jogszerűség: A Társaság kizárólag csak olyan adatot kezel, amelyet számára
jogszabály ír elő, az Érintett kifejezetten hozzájárult vagy amihez adatkezelésenként
meghatározott jogos érdeke fűződik.
Átláthatóság, elszámoltathatóság: A Társaság a magánszemélyek személyes adatait –
az érintett saját adatai tekintetében – az érintett által követhetően, áttekinthetően
kezeli. A Társaság adatkezeléseket leíró, szabályozó, tájékoztató dokumentumai
nyilvánosak, az érintettek számára a Társaság honlapján és / vagy intranet oldalán
elérhetők.
Adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság: Csak az adott adatkezelési célhoz
szükséges és elégséges adatot kezel a Társaság és azt is csak annyi ideig, amíg azt az
adatkezelés célja – illetve az azt elrendelő jogszabály – megköveteli.
Célhoz kötöttség: Egy-egy adatkezelésben érintett adatokat más, céljában jelentősen
eltérő adatkezelésekhez nem használja.
Pontosság: A Társaság az i. pont alapján az érintettől szerzi be személyes adatait. Így
az érintett felelős a szolgáltatott adatok pontosságáért. Az adatok felvételekor, az
adatok helyességének, hitelességének ellenőrzése okán az adatkezelő amennyiben
lehetséges, a személyes adatokat (is) tartalmazó okmányok, iratok bemutatását
kérheti. A Társaság, az érintett kérésére betekintést enged saját, a Társaság által
kezelt adataiba, ahol az érintett folyamatosan meggyőződhet azok helyességéről.
Változás esetén az érintett joga és kötelessége a változás átvezetését kérni az
Adatkezelőtől.
Integritás és bizalmas jelleg: A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok, az adatkezelés ideje alatt
sértetlenek maradjanak és harmadik fél ne férjen hozzájuk.
Beépített és alapértelmezett adatvédelem: A Társaság az előző pontban részletezett
feladatainak teljesítése érdekében adatfeldolgozó rendszereiben, folyamataiban olyan
beépített és alapértelmezett eszközöket és szabályokat alkalmaz, amelyek a
magánszemélyek személyes adatai bármilyen sérülésének kockázatát minimalizálni
tudják.

V.

A Társaság által kezelt személyes adatok típusai

i.
ii.

Általános munkaügyi adatok: Álláspályázatra jelentkezők személyes adatai
Kötelező munkaügyi adatok: A Társaság munkavállalói azonosításához szükséges
személyes adatai, valamint jogszabályban kötelezően előírt a hatóságok felé történő
adatszolgáltatások személyes adatokat érintő adatai.
A Társaság feladatának ellátásához szükséges adatok: Olyan személyes adatok köre,
mely a Társaság képességeinek, alkalmasságának bizonyítására szolgál.
Illetve egy-egy projekt szerződésekben lefektetett teljesítéséhez szükséges személyes
adatok, melyek a Társaság munkavállalóin kívüli 3. személyekhez is tartozhatnak.
A Társaság működéséhez szükséges adatok: A társaság mindennapi működéséhez
szükséges folyamatokhoz köthető, belső adatkezelések, ahol a dolgozók azonosítása
elengedhetetlen.

iii.

iv.
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v.

VI.
i.

ii.

iii.

iv.

A Társaság mint Adatfeldogozó szerepkörben kezelt adatok: Ebben az esetben az
adatok feldolgozásával megbízó Adatkezelő által előírt adatok.

Az adatkezelések célja, jogalapja és időtartama
V./i. pontban leírt típus esetében:
a. Az adatkezelés célja: a jelentkező munkavállaló alkalmasságának elbírálása.
b. Az adatkezelés jogalapja: a jelentkező munkavállaló önkéntes hozzájárulása,
amely a pályázati anyag benyújtásával valósul meg.
c. Az adatkezelés időtartama: a pályázatok elbírálásának ideje.
V./ii. pontban leírt típus esetében:
a. Az adatkezelés célja: a Társaságnál foglalkoztatott munkavállalók munkaügyi
adatainak nyilvántartása.
b. Az adatkezelés jogalapja: egyrészt a munkavállalóval kötött egyéni
munkaszerződés, a kollektív-szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok által
a Társaságnak előírt feladati, kötelezettségei teljesítése.
c. Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező
megőrzési, adatszolgáltatási idő leteltéig.
V./iii. pontban leírt típus esetében:
a. Az adatkezelés célja: a Társaság, tevékenységéből adódóan, csak
munkavállalói alkalmasságai és képességei igazolásával tud bizonyos
pályázatokon indulni. Ehhez szükséges munkavállaói adatainak kezelése.
A Társaság munkáinak jellegéből adódóan – mely nagymértékben függ a
munkákban résztvevők közti gördülékeny kommunikációtól – szükséges
magánszemélyek személyes adatainak kezelése.
b. Az adatkezelés jogalapja: az egyes pályázatok kiírói írják elő a pályázó
vállalkozások számára a részvételi alkalmasságuk igazolásának ezt a módját,
a Társaság jogos érdeke, hogy e tekintetben munkavállalói személyes adatait
kezelje.
Mivel a kommunikáció elérhetőségi adatok nélkül szükségszerűen nem
működhet, a Társaság jogos érdeke az egy-egy projektben résztvevő
magánszemélyek adatainak kezelése.
c. Az adatkezelés időtartama: egy-egy projekt élettartama alatt, ideértve a
garancia, illetve kötelező archiválás időtartamát is.
V./iv. pontban leírt típus esetében:
a. Az adatkezelés célja: a Társaság belső működéséhez szükséges adatok
kezelése. Különös tekintettel a munkavállalóknak biztosított kedvezmények,
juttatások igénybevételéhez szükséges adatkezelésekre.
b. Az adatkezelés jogalapja: egyrészt ahhoz a Társaság a munkaszerződésekben
illetve a kollektív szerződésben vállalt feladatait, kötelezettségeit el tudja látni,
szükséges bizonyos személyes adatokat kezelni. Másrészt a Társaság
biztonságos működéséhez szükséges – különös tekintettel az informatikai
rendszerekre - olyan adatok kezelése, melyek alapján bizonyos viselkedések,
folyamatok elemezhetők. Ezen adatkezelések belső adatkezelések és a
Társaság munkavállalói, valamint a Társaság közös, jogos érdeke, hogy
megbízható, biztonságos munkahelyként működjön a Társaság.
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c. Az adatkezelés időtartama: a fenti adatkezelések esetében a személyes
adatokat csak addig kezeli a Társaság, amíg azok az adott cél elérése
érdekében relevanciával bírnak.

VII.
i.

ii.

iii.

iv.
v.

VIII.
i.

ii.

iii.

iv.

Adattovábbítás lehetősége
A Társaság alapértelmezetten 3. fél részére személyes adatot nem ad át, azokat
bizalmasan és biztonságban kezeli. Kivételt képez ez alól:
a. amikor törvényi kötelezettsége az adatok továbbítása,
b. valamely hivatalos – erre felhatalmazással bíró – szerv azokat kikéri,
c. szerződéses kötelezettségének megfelelően, adott munkavégzés során
hivatalos eljárásban, vagy a résztvevők közti kommunikáció érdekében ez
szükséges.
A Társaság csak olyan partnerrel végeztet Adatfeldolgozást, amelyik írásban vállalja,
hogy legalább a Társaságnál meghatározott mértékben védi a magánszemélyek
személyes adatait.
A Társaság honlapján, illetve a Társaság megbízásából, kérésére vagy
közreműködésével az interneten közzétett adatok kikerülnek a Társaság közvetlen
ellenőrzése alól. Természetesen a Társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy
ellenőrizetlenül és / vagy az érintett tájékoztatása, beleegyezése nélkül adatok ne
kerülhessenek nyilvánosságra.
A GDPR hatálya alá tartozó partnerek esetében a Társaság feltételezi, hogy e Törvény
tekintetében is a Társasághoz hasonló gondossággal járnak el.
A GDPR hatályán kívüli felmerülő adattovábbítások esetében a Társaság az a
Törvényben meghatározott eljárásrendet követi és ahol a leendő partner nagy
valószínűséggel nem tudja / akarja biztosítani a GDPR szintű megfelelést, akkor az
adatot a magánszemély kérésére sem továbbítja.

Az Érintettek jogai
tájékoztatás: a Társaság minden adatkezelésről, ahol az érintett személyes adatai
megjelennek, lehetőleg az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet az
adatkezelés tényéről, céljáról, jogalapjáról, idejéről és az adatkezelésben szereplő
adatok típusáról. Amennyiben nem lehetséges az előzetes tájékoztatás – pl. Takarneten bekért adatok – ott a magánszemély első hivatalos megkeresésekor mellékeli a
tájékoztatót. A belső adatkezeléseket érintő tájékoztatók folyamatosan elérhetők a
Társaság Intranet oldalán.
hozzáférés: a Társaság – amennyiben az nem sérti mások személyes adatok
biztonságához való jogát, valamint a Társaság részéről nem jár aránytalanul nagy
teherrel – betekintést biztosít a magánszemélynek saját, személyes adatai
tekintetében. Ezzel biztosítva a lehetőséget a helyesbítéshez való jog gyakorlásához.
helyesbítés: az Érintett kérésére a Társaság haladéktalanul módosítja az Érintett
személyes adatát, amennyiben meggyőződött annak helyességéről, így biztosítva a
megfelelést a pontosság elvének.
törlés, elfeledtetés: amennyiben azt jogszabály, előírás, illetve a személyes adatot
közvetlenül érintő folyamatban lévő eljárások nem tiltják, az érintett kérésére, de
legkésőbb az Adatkezelés befejezésekor a Társaság a kezelt adatot törli.
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v.

vi.

vii.

viii.

IX.
i.
ii.

iii.

tiltakozás: az érintett tiltakozhat adatinak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozás
idejére – míg az esetleges vitás helyzet nem rendeződik – az érintett személyes
adatainak kezelését felfüggeszti. Amennyiben a Társaság az érintett tiltakozására
felfüggesztett adatkezelés miatt nem tudja a munkaszerződésben vagy a kollektív
szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni és ebből az érintettnek kára
származik, úgy a Társaságot nem terheli kártérítési kötelezettség.
adathordozhatóság: az érintettnek joga van a Társaságnál tárol személyes adatait
olyan hordozható formában megkapni, hogy azt másik adatkezelő automatizáltan fel
tudja dolgozni. (Jelen tájékoztató írásakor nem ismert az a formátum, amiben a
digitális adatokat szolgáltatni / fogadni kell.)
automatikus döntéshozatal: a Társaságnál nincs olyan adatkezelés, amely
automatikus (valamely gépi algoritmus alapján) döntéshozatal forrásául szolgálna, így
Érintettek azon joga, hogy saját kérésükre az automatikus döntéshozatal hatálya alól
kivonják személyes adataikat, nem releváns.
jogorvoslat: amennyiben az Érintett és a Társaság között az Érintett saját adatainak
kezelése tekintetében vita alakulna ki, Érintettnek joga van jogorvoslattal élni. Erről a
Társaság minden esetben tájékoztatja Érintettet.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett, bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, kéréssel, észrevétellel
keresheti a Társaság munkatársai is az adatkezeles@fomterv.hu e-mail címen.
Amennyiben a Társaság az Érintett véleménye szerint nem megfelelően kezelte
Érintett Adatkezeléssel kapcsolatos panaszát, közvetlenül fordulhat a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: www.naih.hu
Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

X.

Jelen tájékoztató módosításának lehetősége

iv.
v.

A Társaság fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
Amennyiben a változtatás mértéke jelentősen módosítja a változás előtti adatkezelési
tevékenységeket, így a Társaság az érintetteket tájékoztatja jelen Tájékoztató
megváltoztatásáról.
E dokumentum Tájékoztató jellegű, a Társaság adatkezelési folyamatait részleteiben
a Társaság Belső Adatkezelési Szabályzata, Informatikai Biztonsági és Működési
Szabályzata, valamint az Iratkezelési Szabályzata együttesen szabályozza. Ezen
szabályzatok szintén elérhetők a Társaság Intranet felületén.

vi.

Budapest, 2018. május 17.

Általános Adatkezelési Tájékoztató

5. oldal

