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Pető Szilva Fotós adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját,
akik számomra személyes adatokat adnak át és elkötelezett vagyok adataik védelmében.

I.
Fogalom meghatározások
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez,

egészségi

állapothoz,

személyes

preferenciákhoz,

érdeklődéshez,

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
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vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Jelen szabályzatban
Pető Szilva Fotós;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
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II
Pető Szilva Fotós a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az Érintett
személyek részére
Az Adatkezelő adatai:
Pető Szilva Fotós
Weblap: www.fotoemlekek.hu / www.b2bphotography.net
Kapcsolattartó: Pető Szilvia
Telefon: +3630 852 9874
E-mail: info@fotoemlekek.hu
Adatfeldolgozó:
Számlázz.hu K- BOSS.hu Kft.
székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
telefonszáma: +3630 35 44 789
e-mail címe: info@szamlazz.hu
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződést kötelező írásba foglalni, melynek
tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az
adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat
kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján kezeli.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatkezelő végrehajtja a szükséges szervezési és
technikai intézkedéseket.
Személyes adatokat tároló informatikai alkalmazások:
• e-mail;
Adatlopás elleni védekezés:
•

Fizikai védelem: a vállalkozás székhelyén tárolt laptop;

•

Szoftveres védelem (pl.: jelszóvédelem, vírusvédelem, kártékony kód elleni védelem);

•

Felhasználói tudatosság (felhasználói oktatás adatbiztonsági témakörben,).

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően, az
adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl,
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törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok
tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott
ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat, az adatkezelő rendelkezésére
bocsát minden olyan információt, amely e feladatok elvégzéséhez, valamint az adatvédelmi
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá
ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által
létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
Külföldi adattovábbítás:
-

nem történik külföldre adattovábbítás.
III.
Pető Szilva Fotós adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Pető Szilva Fotós az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) potenciális ügyfelek adatainak kezelése részükre történő ajánlatadás céljából;
b) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése
céljából;
c) szerződésben és számlán szereplő ügyféladatok kezelése a megrendelések teljesítése
céljából;
d) a szerződés teljesítése céljából a szerződés tárgyában szereplő fényképfelvételek
készítése az érintettekről.
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása;
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges;
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
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Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) Potenciális ügyfelek részére történő ajánlatadás és potenciális ügyfelektől érkező
ajánlatkérés: GDPR 6. cikk (1) a) pont szerint az érintett hozzájárulása.
b) Szerződésekben szereplő kapcsolattartói adatok: az ajánlatkérők és szerződéses
partnerek munkavállalóinak adatai esetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
szerinti szerződés teljesítése.
c) A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén, a számlán
szereplő ügyfél adatok tekintetében: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
jogi kötelezettség teljesítése.
d) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont szerinti szerződés teljesítése.
e) Szerződés tárgya szerinti fényképfelvételek készítése az érintettekről:
• szerződésben szereplő fél/felekről készült fényképfelvételek esetén: GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződés teljesítése.
• az

eseményen

részt

vevő

egyéb

természetes

személyekről

készült

fényképfelvételek esetén GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
o harmadik fél jogos érdeke: Pető Szilvia fotós jogos érdek arra
vonatkozóan, hogy a közte és a megbízó között létrejött megbízási
szerződést teljesíteni tudja. Az eseményen/fotózáson részt vevő természetes
személyek

az

eseményen/fotózáson

való

részvételükkel

kifejezésre

juttatják, hogy nincs kifogásuk a fotózás ellen, a fotókon szeretnének részt
venni. Amennyiben valamely résztvevő nemtetszését nyilvánítaná ki ezzel
kapcsolatban, Pető Szilvia fotós róla nem készít fényképet, vagy a már
elkészített fényképen felismerhetetlenné teszi. Erre tekintettel Pető Szilvia
fotós jogos érdeke elsőbbséget élvez.
A kezelt adatok köre:
a) potenciális ügyfelek adatainak kezelése részükre történő ajánlatadás céljából, kezelt
személyes adatok köre:
• név;
• telefonszám;
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• email cím;
• lakcím;
b) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése
céljából, kezelt személyes adatok köre:
• név;
• telefonszám;
• email cím;
• lakcím;
c) szerződésben és számlán szereplő ügyféladatok kezelése a megrendelések teljesítése
céljából, kezelt személyes adatok köre:
• név;
• lakcím;
d) a szerződés teljesítése céljából a szerződés tárgyában szereplő fényképfelvételek
készítése az érintettekről, kezelt személyes adatok köre:
• szerződő fél/felekről készült fényképek;
• az eseményen részt vevő egyéb természetes személyekről készült fényképek.
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább,
kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl.: jogszabályi előírás miatt
szükségszerűen kezelendő adatok esetén).
Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául
szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1
év. Amennyiben az ajánlat bármely okból meghiúsul az adatkezelő az adatokat haladéktalanul
törli.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 8 év.
Fényképfelvételek megőrzése: 1 év
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IV.
Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai
vannak. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek
a személyes adatait kezeli-e és amennyiben igen, úgy a kezelt személyes adatok másolatát és
az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:
• az Adatkezelőnek és az Adatkezelő képviselőjének megnevezése és elérhetőségei;
• az adatkezelés célja valamint a jogalapja;
• a kezelt személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes
adatait közölte vagy közölni fogja és annak ténye, hogy a címzett harmadik országba
vagy nemzetközi szervezet számára kívánja-e továbbítani a személyes adatokat;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az
Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és
ésszerű mértékű díjat felszámítani.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő
jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának
pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos
megjelölését kérheti.
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek helyesbítése;
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Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti
az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől
aránytalan erőfeszítést.
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan
késedelem nélküli törlését kezdeményezni:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
• az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
• a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség
teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől
aránytalan erőfeszítést.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés
szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
• a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes
adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
• közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtásához;
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• a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
• közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása
következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna
az adatkezelés;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
d) az adat kezelésének korlátozása;
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 adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek szerint 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 Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen
tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének
teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett
személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől
aránytalan erőfeszítést.
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e) Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
f) Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen
Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is kezelése ellen.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a
kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett közvetlen üzletszerzés céljából folytatott
adatkezelés ellen tiltakozik, ezen célból kezelt személyes adatok a továbbiakban nem
kezelhetők.
g) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
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. Nem alkalmazandó
abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy
teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy
tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett
kifejezett hozzájárulásán alapul.
h) Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
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Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben

kapcsolatba

kíván

lépni

az

adatkezelővel

elektronikusan

az

info@fotoemlekek.hu címre küldve megteheti azt.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az adatkezelő elektronikus úton adja
meg kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
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
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Pető Szilvia Fotós a kért információkat és tájékoztatást 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 észszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
V.
Adatvédelmi incidens
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Pető Szilva Fotós biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének
megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a
tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak (NAIH) és
tájékoztatja az érintettet is.
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Adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a
szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés
megszüntetése, helyreállítása céljából.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és
szabadságaira nézve, az érintettet indokolatlan késedelem nélkül értesítjük adatvédelmi
incidensről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
Pető Szilva Fotós adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles.
VI.
Jogorvoslati tájékoztatás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az alábbi szervekhez fordulhat:
• Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (továbbiakban: NAIH).
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszáma: 061-391-1400
Fax száma: 061-391-1410
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá
vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
• Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.
VII.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról
Pető Szilva Fotós az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és
ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
1. Adatkezelések nyilvántartása
A nyilvántartás tartalma:
• sorszám
• tevékenység
• kezelt adatok
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• adatkezelési cél
• adatkezelési jogalap
• tárolás módja és ideje
• adatfeldolgozó neve és elérhetősége
• technikai és szervezési intézkedések
az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.
2.

Adattovábbítás nyilvántartása

A nyilvántartás tartalma:
• sorszám
• dátum
• címzett
• harmadik országba történő adattovábbítás
• személyes adatok köre
• adatkezelés, -feldolgozás célja
• adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
• adatkezelő neve és elérhetősége
• technikai és szervezési intézkedések
• adattörlésre előirányzott határidő
• jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)
3. Az adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
A nyilvántartás tartalma:
• sorszám
• kérelem időpontja
• érintett neve, azonosító adata
• kérelem tartalma
• intézkedés megnevezése
• intézkedés dátuma
• adatkezelő neve és elérhetősége
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4. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartása
A nyilvántartás tartalma:
• sorszám
• incidens bekövetkezésének ideje
• incidens megnevezése
• érintettek köre
• érintett személyes adatok
• incidens hatása/valószínűsíthető következmények
• intézkedések leírása és megtételének dátuma
• bejelentés időpontja a felügyeleti hatóságnak
• adatkezelő neve és elérhetősége
5. Az érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok
nyilvántartása
A nyilvántartás tartalma:
• sorszám
• megkeresés tárgya és ideje
• érintettek köre
• érintett személyes adatok
• intézkedések
• adatkezelő neve és elérhetősége
6.

Az „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

A nyilvántartás tartalma:
• sorszám
• beérkezés ideje
• kérelem tárgya
• intézkedés (pl.: visszaküldés)
• adatkezelő neve és elérhetősége
7. Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
A nyilvántartás tartalma:
15

• sorszám
• hatásvizsgálat ideje
• műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
• szükségesség, arányosság vizsgálata
• kockázatok elemzése, kezelése
• adatkezelő neve és elérhetősége

Kelt: Budapest, 2018. május 25.
______________________________
Pető Szilva Fotós
mint adatkezelő
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