Adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztató EGROKORR Festékipari Zrt.
I.

Kik vagyunk és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő és az adatvédelmi képviselő elérhetősége
Adatkezelő cég neve: EGROKORR Festékipari Zrt.
Címe: 2030 Érd, Fehérvári út 63 – 65.
Telefonszáma: +36 23 521 270
Fax száma: +36 23 521 275
e-mail címe: egrokorr@egrokorr.hu
honlap: www.egrokorr.hu
Képviseli: Egry Csaba, vezérigazgató
Az adatvédelmi képviselő elérhetősége: adatvedelem@egrokorr.hu
Az EGROKORR Zrt. jelen adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatójával az alábbiakról biztosítja
Önt, amennyiben személyes adatai kezelésében érintett:
a) A Zrt. az általa tárolt és feldolgozott személyes és egyéb adatokat az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban GDPR) – 679/2016 (2016. április 27.) és a vonatkozó
hazai jogszabályokkal – elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról – összhangban kezeli.
b) Teljeskörű adatvédelmi dokumentációval rendelkezik.
c) Az adatvédelmi dokumentáció részét képezik többek közt az adatkezelési és adatbiztonsági
szabályzat, az adatkezelési nyilvántartás, a különböző tájékoztatók, amelyek részletezik az
EGROKORR Zrt.:
o adatkezelési elveit a különböző adatkezelések esetében, úgy, mint érintettek
megnevezése, adatkezelés célja, a kezelt adatok felsorolása, az adatkezelés jogalapja,
o az adatvédelmi intézkedéseket, biztonsági megoldásokat,
o az érintettek jogait (hozzáférés, törlés, helyesbítés, adatkezelés korlátozása,
hordozhatóság),
o rendelkezik a papír alapon, illetve az elektronikusan történő tárolás és megsemmisítés
szabályairól,
o teendőket adatvédelmi incidens esetén,
o a panasztételi lehetőségeket.
d) Az EGROKORR Zrt. különös figyelmet fordít a gyermekek adatainak védelmére. A gyermekek
adatkezelését 16 éves korig a törvényes képviselő, 16. évét betöltött gyermek esetén a
gyermek saját hozzájárulásával végzi.
e) Ön, mint érintett bármikor érvényesítheti az adatvédelmi jogszabályok által biztosított jogait
(IV. pont: Az Önt megillető jogok), ha a Zrt.-t a fenti elérhetőségek valamelyikén megkeresi.
f) A Zrt. élet és vagyonvédelem céljából kamerarendszert működtet, melyről megfelelően
tájékoztat.
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g) Elkészítette Kameraszabályzatát. A szabályzat és mellékletei tartalmazzák a kamerarendszer
működtetésével kapcsolatos részleteket.
h) A Zrt. a felvételeket korlátozott ideig őrzi. Betekintési jogosultsággal a vezető tisztségviselők
szűk köre rendelkezik. A felvételek megtekintéséről minden esetben jegyzőkönyv készül.
i) Az EGROKORR Zrt. weboldalt üzemeltet (www.egrokorr.hu).
j) A honlap üzemeltetéséhez a Zrt. kizárólag munkamenet sütiket („session cookie”) használ,
amelyek megkönnyítik a WEB oldalon történő navigációt és az oldal funkcióinak használatát.
Erről a tényről az oldalra történő fellépéskor tájékoztatást nyújt a Zrt.
k) Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználóról olyan információkat, amelyeket marketing
célokra fel lehetne használni és a munkamenetet követően maximum fél óra elteltével
törlődnek.
l) Fentiekre tekintettel a Zrt. nem tartja indokoltnak külön cookie szabályzat készítését.
m) A Zrt. a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és céllal, a kiszervezett
tevékenységekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. IT, mobil telefon szolgáltató)
továbbítja.
n) Az EGROKORR Zrt. adatkezelései során nem történik automatizált döntéshozatal és nem végez
profilalkotást, azaz személyes adatok automatizált módon való összekapcsolását és
értékelését.
o) Az adattárolásra használt számítógépek és okostelefonok megfelelő szintű belépési kódokkal
védettek. Elvesztésük esetén az adatokhoz való hozzáférés valószínűsége minimális.

II.

Milyen adatokat kezelünk, milyen céllal, milyen jog alapján és mennyi ideig?
Az „Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat EGROKORR Zrt.” valamint az „Adatkezelési
nyilvántartás EGROKORR Zrt.” az adatkezelésekkel kapcsolatos további részleteket is
tartalmaz.
A munkavállalói adatok kezelésével kapcsolatban a Zrt. külön részletes tájékoztatót készít
munkavállalói számára.
Amennyiben a Zrt. adatkezelési jogalapként „jogos érdeket” (GDPR 6. cikk f)) jelöl meg,
érdekmérlegelési tesztet készít, amellyel igazolja az adatkezelés jogosságát.

a) Állásra jelentkezők adatai
o Adatkezelés célja: A Zrt. által paraméterezett pozíciók betöltése.
o Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.
o Kezelt adatok köre: A pályázati anyagokban szereplő adatok.
o Adatkezelés időtartama: A pályázati eljárás lezárultáig, de maximum 1 évig.
o Adatátadás/adattovábbítás: Toborzó cégek, munkaerő közvetítő és kölcsönző cégek,
munkaügyi hivatal.
o Az adatkezelés elmaradásának következménye: Nem tölthetők be az üres álláshelyek.
b) Munkavállalók és hozzátartozóik adatai, gyermekeiket is beleértve
o Adatkezelés célja: Munkavállalói szerződések megkötése, a szerződéshez kapcsolódó
kötelezettségek teljesítése. A jogszabályok biztosította kedvezmények igénybevétele.
o Adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 2017. évi CL.
törvény az adózás rendjéről, 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási
nyugellátásról, 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, munkaszerződések,
hozzájárulás.
o Kezelt adatok köre: Munkavállaláshoz szükséges adatok.
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Adatkezelés időtartama: A jogszabályok által előírt, illetve az EGROKORR Zrt. irattári
tervében előírt ideig. A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az irattári tervben meghatározott időtartamig.
Adatátadás/adattovábbítás: Szerződéses szolgáltató esetében
▪ üzemorvosi szolgálat,
▪ az érintett állami szervezetek (pl. Magyar Államkincstár).
Az adatkezelés elmaradásának következménye: A munkaszerződések nem köthetők meg.
A kedvezmények nem vehetők igénybe.

c) A Zrt. vásárlói és szolgáltatói: cégek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók
o Adatkezelés célja: Üzleti célok elérése. Megfelelő számla, bizonylat kiállítása, a vásárlás
igazolása az esetleges szavatossági igények érvényesítése érdekében. Panaszkezelés.
o Adatkezelés jogalapja: Szerződés/megállapodás teljesítéséhez fűződő jogos érdek. 1997.
évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről. Jogos érdek.
o Kezelt adatok köre: Szerződéskötéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatok.
o Adatkezelés időtartama: Kapcsolattartói adatok: a szerződés/megállapodás érvényessége
alatt. Szerződés, számlák: 8 év.
o Adatátadás/adattovábbítás: A partnerek között.
o Az adatkezelés elmaradásának következménye: A szerződésben/megállapodásban
vállaltak nem teljesíthetők.
d) Cégek képviselői, kapcsolattartói
o Adatkezelés célja: a szerződésekben, megállapodásokban rögzített feladatok elvégzése,
szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás.
o Adatkezelés jogalapja: szerződés/megállapodás teljesítéséhez fűződő jogos érdek.
Harmadik fél jogos érdeke.
o Kezelt adatok köre: Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím).
o Adatkezelés időtartama: a kapcsolattartói adatok a szerződés/megállapodás ideje alatt, a
szerződéseket, számlákat a jelenlegi jogi szabályozás (2000. évi C. törvény a számvitelről)
értelmében 8 évig kell megőrizni.
o Adatátadás/adattovábbítás: A partnerek között.
o Az adatkezelés elmaradásának következményei: a szerződésekben, megállapodásokban
foglaltak nem vagy jelentős nehézségek árán lennének teljesíthetők.
e) Honlap és Facebook oldal látogatók
o Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, üzleti célok elérése különböző marketing, (pl.
termékismertetők, nyereményjáték) eszközökkel.
o Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás. Játékszabályzat.
o Kezelt adatok köre: Kapcsolattartás célját szolgáló adatok.
o Adatkezelés időtartama: A kapcsolattartás időtartama alatt. Az adatkezelési cél
megszűntéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
o Adatátadás/adattovábbítás: Nincs.
o Az adatkezelés elmaradásának következménye: A kapcsolatfelvétel és a
kapcsolatfelvétellel kapcsolatos ügyintézés elmarad.
f)

Kamerarendszer üzemeltetésének érintettjei
o Adatkezelés célja: Az emberi élet, testi épség védelme, vagyonvédelem, a területre
engedély nélkül belépők azonosítása, jogsértések megelőzése, észlelése.

Készült: 2020. október 30.
Kiadás száma: K4

3

o

o
o

o
o

III.

Adatkezelés jogalapja: 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerinti jogos érdek.
Kezelt adatok köre: Kamerafelvétel: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető
adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő), viselkedés.
Adatkezelés időtartama: A rögzített felvételek normál munkamenet során maximum 30
napig kerülnek tárolásra. Ennél hosszabb ideig tárolják a felvételt kivételes esetben pl.
baleset, vagyonvédelmi rendkívüli események. Ebben az esetben a kivizsgálás, hatósági
vizsgálat lezárását, az esetleges jogkövetkezmények érvényesítését követően törlik a
felvételeket.
Adatátadás/adattovábbítás: Nincs.
Az adatkezelés elmaradásának következménye: A Kft. sérelmére elkövetett vagyonvédelmi
jogsértés lehetősége. A munkahelyi és egyéb balesetek kivizsgálása teljes mértékben nem
lehetséges.

Kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz

a) Az EGROKORR Zrt.-n belül az Ön adataihoz kizárólag azon munkatársaink férhetnek hozzá,
akiknek ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.
b) A Zrt. korlátozottan vesz igénybe külső adatfeldolgozókat.
c) Valamennyi adatfeldolgozója Magyarországon működő szolgáltató (IV. Külső
adatfeldolgozóink). A külső adatfeldolgozók esetében a Zrt. megfelelő adatvédelmi
garanciákról (pl. adatfeldolgozói szerződés kiegészítés, adatfeldolgozói nyilatkozat)
gondoskodik.

IV.

Külső adatfeldolgozóink

a) Őrző – védő szolgálat: United Security Service Kft., 5100 Jászberény, Thököly út 22.
b) Telefonszolgáltató: T-Mobil, Magyar Telekom Nyrt. H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
c) Számítástechnikai szolgáltatók:
o Web and Seo Kft. 1086, Budapest Csobánc utca 8.
o Digital Számítástechnikai kereskedelmi és szolgáltató Kft., 6723 Szeged, Csongrádi Sgt.
83., 1071 Budapest, Damjanich u.3.
o DOLPHIN Kft., 1132 Budapest, Alig u. 14.
o KS Team Kft., 1239 Budapest, Kertészföld u. 10.
o OL Munkaidő Kft., 2120 Dunakeszi, Madách Imre utca 6., 1136. Budapest, Szent István
krt. 4.
d) Online szolgáltatás:
o Mobile LBS Kft., 7625 Pécs, István utca 7. 1. em. 6.
o Online állásportálok.
e) Szállítás: DHL, DHL Globál Szállítmányozási Kft., 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér
DHL épület (264),
f) Pályázatíró cég: Rolling Consulting Group Kft., 1135 Budapest, Petneházy u. 55.
g) Adatvédelmi ügyek: SKVALIPRO Kft., 8220 Balatonalmádi, Venyige utca 28.
h) Postai szolgáltatások: Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
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V.

Hogyan védjük az Ön adatait

a) Az EGROKORR Zrt. megfelelő szervezési intézkedéseket hoz (beépített adatvédelem) és belső
szabályzatokat készít (pl. „Üres íróasztal – tiszta képernyő politika”) annak érdekében, hogy
biztosítsa az Ön adatainak fizikai védelmét.
b) Az elektronikai eszközök megfelelő szintű behatolás elleni védelemmel, biztonsági kódokkal
védettek.
c) Rendszeres mentésekkel gondoskodik a Zrt. az adatvesztés elhárítása és az adatintegritás
biztosítása érdekében.
d) Adatátadásra és adattovábbításra biztonságos csatornákat vesz igénybe.
e) A fizikai és informatikai rendszerek biztonságát rendszeresen felülvizsgálja.

VI.

Az Önt megillető jogok

a) Előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13.-14. cikk): Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel
összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon. Erre szolgálnak többek közt a Zrt. adatvédelmi tájékoztatói.
b) A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Zrt.-től, mint Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
c) A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Zrt., mint
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját, kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy
kérésére a Zrt., mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat. Ezt a Zrt. csak abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabályok ezt nem
teszik lehetővé (pl. adó és számviteli jogszabályok).
e) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Zrt.,
mint Adatkezelő korlátozza az adatkezelést pl., ha vitatja adatai pontosságát, jogellenesnek
tartja adatkezelését, tiltakozott az adatkezelés ellen. A korlátozáshoz való jog az érdekek
(adatkezelő/érintett) megállapításáig tart. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő köteles
tájékoztatni.
f)

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön a Rendeletben írt feltételek teljesülése
esetén (ez technikailag megvalósítható, az adatkezelés nem közérdekből történik, nem érinti
hátrányosan mások jogait) jogosult, hogy az Önre vonatkozó, a Zrt., mint Adatkezelő számára
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
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g) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen. A Zrt.
akkor nem tudja figyelembe venni ezt, ha azt olyan jogos indokok támasztják alá az
adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

VII.

Az Ön panasztételi lehetőségei:
a) Amennyiben Ön, mint érintett úgy ítéli meg, hogy az EGROKORR Zrt., mint adatkezelő
megsértette az adatvédelmi jogszabályok – így a GDPR – előírásait, kérjük első lépésként
keresse adatvédelmi képviselőnket a megadott elérhetőségen (adatvedelem@egrokorr.hu)
hogy közösen tisztázni tudjuk a probléma okát.
b) Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségei: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ,
Postafiók cím: 1374 Budapest, Pf. 603., Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410 E-mail
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: www.naih.hu
c) Önnek, mint érintettnek joga van más – szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti
hatóságnál is panaszt tenni.
d) Panasztételi jogától függetlenül jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén
az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, de Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék, a
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága előtt is megindíthatja. Ez utóbbi alkalmazandó, ha szokásos tartózkodási helye az
Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság önre
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Jogosult bírósági jogorvoslatra akkor
is, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja a benyújtott panaszával kapcsolatban.

VIII.

Egyéb tudnivalók
kapcsolatban

az

„Adatkezelési

és

adatbiztonsági

tájékoztató”-val

a) Az EGROKORR Zrt. rendszeresen felülvizsgálja adatkezelési tevékenységét.
b) Ez alapján fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési és adatbiztonsági
tájékoztatót módosítsa.
c) Ön az EGROKORR Zrt. honlapján (www.egrokorr.hu) minden esetben az aktuális
tájékoztatót találja.
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