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1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
A HegyiBringa Kft. (székhely: 1115 Budapest, Somogyi út 12. IV. 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-09936221, e-mail: info@hegyibringa.hu, tel: +36309305407) („Társaság”) tevékenységei során kiemelt
figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, és a személyes adatok jogszerű kezelésére. A Társaság
maradéktalanul betartja, és betartatja a vonatkozó európai uniós jogot, a magyar jogszabályokat és az
ezek mentén megalkotott belső szabályokat.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által kifejlesztett és tevékenysége során filmes produkciókban
adatfeldolgozóként használt stablista.hu elnevezésű szoftver adatvédelmi és adatbiztonsági
követelményeit meghatározza, egyben tájékoztatást nyújtson az érintettek és az adatkezelő számára a
Társaság által adatfeldolgozóként végzett tevékenységekről.
Az adatvédelem körében a Társaság mint adatfeldolgozó elsődleges feladata, hogy az adatkezelő által
meghatározott az adatkezelési cél és mód megvalósítását elősegítse, valamint biztosítsa az adatvédelem
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a
személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, valamint biztosítsa az adatvédelmi jogszabályok
rendelkezéseinek érvényesülését.
A fenti célok elérése érdekében a Társaság megalkotta a jelen Szabályzatot. A jelen Szabályzat hatálya
kiterjed a Társaság tagjaira, tisztségviselőire, munkavállalóira, szerződéses partnereire és
megbízottjaira.
2. MEGHATÁROZÁSOK
A Szabályzat szövegében szereplő következő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak.
a)

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel – a Társaság;

b)

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;

c)

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza – a produkciók kapcsán a Társaság
mindenkori megbízója;

d)

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;

e)

adatvédelmi jogszabályok: a GDPR és az Info tv., továbbá a Magyarországon hatályos az egyéb
jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezései;

f)

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;

g)

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
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helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható. A stablsita.hu alkalmazásban érintettek a stábtagok, a produkció partnerei,
alvállalkozói. Számuk a produkciótól függő, nagyságrendileg 300-800 fő között.
h)

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet);

i)

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;

j)

hozzájárulás: 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;

k)

Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;

l)

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;

m) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ – a stablista.hu a következő személyes adatokat kezeli: név, email cím, telefonszám
(elhagyható), produkcióban betöltött pozíció, a produkcióval megkötött díjazás részletei, forgatási
helyszín, a forgatási helyszínen eltöltött idő, számlázó cég adatai, stb.
n)

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre,
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára
vonatkozó személyes adatok.

o) Társaság: HegyiBringa Kft. (székhely: 1115 Budapest, Somogyi út 12. IV. 1., cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-936221)
3. A STABLISTA.HU ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI MŰVELETEK LEÍRÁSA
A stablista.hu a forgatási helyszínek és a stábtagok forgatási helyszínen töltött idejének nyilvántartására
a produkció elvárásai alapján kifejlesztett szoftver, mely biztosítja, hogy a Társaság mint megbízott
nyilván tudja tartani, hogy ki, mikor és hol végezte el a feladatát.
A vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szabályzatban foglalt elveket figyelembe véve a stablista.hu
az alábbi adatkezelési műveleteket hajtja végre:
A felhasználók vagy a produkció oldaláról átlépéssel, vagy közvetlenül a stablista.hu honlapon
keresztül lépnek be a rendszerbe. Az érintettek alapadatai vagy szinkronizáció, vagy a produkció által
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biztosított formában (pl. excel táblázat) megkapott adatok formájában, a produkcióval szerződéses /
munkavállalói kapcsolatban álló emberek által kerülnek rögzítésre.
A szintén szinkronizált, produkcióra vonatkozó adatokat (pl. részlegek és beosztások) ki kell egészíteni
a produkció elvárásainak megfelelő plusz információkkal (pl. költségvetési kódok hozzárendelése a
beosztáshoz, mert ez nem része a szinkronizációnak).
A rendszer használatához szükséges jogosultsági szintek különbözőek, ezeket a Társaság a
szükségesség elve alapján állítja be.
A napi kezdés és végzés, illetve helyszín és egyéb kiegészítő információkat vagy az érintett stábtag,
vagy a részlegéhez tartozó koordinátor adja meg, utána pedig a részlegvezető, majd a gyártásvezető
hagyják jóvá.
A fent felsoroltakon kívül még a produkció könyvelési részlegének meghatározott személyei férnek
hozzá, akik módosíthatják is az adatokat.
Az így bevitt, megadott adatokkal számításokat végez a rendszer, statisztikákat, lekérdezéseket tesz
lehetővé a produkció számára (könyvelés, produkciós iroda).
Bizonyos lekérdezések a stábtagok, illetve a koordinátoraik számára letölthetőek, vagy a stábtag
rögzített értesítési email címére elküldhetőek.
A címzettek, akik a produkcióval szerződéses / munkavállalói kapcsolatban állnak, az ott érvényes
adatkezelési nyilatkozatokat és titoktartási megállapodást aláírták.
A szerveren tárolt adatokhoz további adatfeldolgozóként a szerverszolgáltató, a programhoz pedig a
programozó cég fér hozzá.
4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI
A Társaság mindenkor tiszteletben tartja az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott, az
adatkezelésre vonatkozó elveket, adatkezeléseit ezekre figyelemmel folytatja. Az adatkezelésre
vonatkozó elvek az alábbiak:
▪

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

▪

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

▪

Adattakarékosság: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és
relevánsnak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

▪

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

▪

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely
az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig
teszi lehetővé.

▪

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
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adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
▪

Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek
kell lennie e megfelelés igazolására.

A fenti elveknek való megfelelés érdekében a Társaság különösen ügyel az alábbiak biztosítására:
(i)

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve:

▪

az adatok megszerzéséhez és kezeléséhez mindenkor megfelelő jogalappal kell rendelkezni;

▪

az adatokat jogszerű indokkal kell gyűjteni és használni;

▪

az adatok tervezett felhasználásával kapcsolatban átláthatóan kell eljárni;

▪

az adatokat az érintett által észszerűen elvártaknak megfelelően kell felhasználni;

▪

kizárólag olyan adatokat szabad gyűjteni, amelyek az adott cél alapján észszerűek és szükségesek;

▪

az adatkezelési nyilvántartásban valamennyi adatkezelési tevékenységről pontos nyilvántartást
kell vezetni;

(ii)
▪

célhoz kötöttség:
biztosítani kell, hogy amennyiben az eredetileg meghatározott célhoz képest további vagy eltérő
célokból kívánják az adatokat használni vagy közzétenni, az új használat vagy közzététel
tisztességes és jogszerű legyen;

(iii) adattakarékosság
▪

biztosítani szükséges, hogy kizárólag olyan adatok kerüljenek gyűjtésre, amelyek az adatkezelés
célja szempontjából feltétlenül szükségesek;

▪

kerülni szükséges a felesleges adathalmozást és adatbázis-építést;

(iv)

pontosság:

▪

észszerű lépéseket kell tenni a kapott adatok pontosságának biztosítása érdekében, és amennyiben
valamely személyes adat (az adatkezelés céljait tekintve) pontatlan, azt haladéktalanul törölni vagy
helyesbítenie kell;

▪

biztosítani kell, hogy minden adat forrása egyértelmű legyen – a stablista.hu szoftver használata
során az adatokat a produkció és maguk az érintettek biztosítják;

▪

gondosan figyelembe kell venni minden olyan tényt, amely kihívást jelent az adatok pontosságára
nézve;

▪

mérlegelni kell az információk naprakésszé tételének szükségességét;

(v)

korlátozott tárolhatóság:

▪

a személyes adatok csak a meghatározott cél(ok) eléréséhez szükséges ideig és az alkalmazandó
joggal összhangban tárolhatók;

▪

tartózkodni szükséges a korlátlan idejű adattárolástól;
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(vi)

integritás és bizalmas jelleg

▪

a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket szükséges végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonság garantált legyen;

▪

megfelelő intézkedéseket szükséges hozni annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.
5. BEÉPÍTETT ÉS ALAPÉRTELMEZETT ADATVÉDELEM

A Társaság biztosítja, hogy a Társaság által végzett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben
mind a tervezett adatkezelési tevékenységek előkészítése, mind pedig az adatkezelési tevékenységek
teljes folyamata során érvényesüljön az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott beépített és
alapértelmezett adatvédelem elve. Ezen elvek a következőket foglalják magukba:
Beépített adatvédelem elve: Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során
köteles olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – végrehajtani,
amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása,
másrészt az adatvédelmi jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak
védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
Alapértelmezett adatvédelem elve: Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
köteles végrehajtani annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok
kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a
kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk
időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy
a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
Bármilyen új, tervezett adatkezelési tevékenység előkészítése és tervezése során biztosítani szükséges
a fenti elvek maradéktalan teljesülését.
6. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGSZERŰSÉGE
Személyes adat kizárólag megfelelő jogalap megléte esetén kezelhető. Az adatvédelmi jogszabályok
tartalmazzák az adatkezelések jogalapjainak kimerítő felsorolását, amelyek közül a az adatkezelő és a
Társaság közötti szerződés értelmében a stablista.hu szoftver üzemeltetése az adatkezelő produkció
jogos érdekén alapul.
A stablista.hu szoftverben különleges adatok kezelése nem történik.
Új, személyes adatok kezelését is magában foglaló intézkedés vagy művelet bevezetése előtt mindig
egyeztetni szükséges az adatkezelés pontos jogalapjának meghatározása érdekében.
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7. AZ ÉRINTETTEK MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁSA
A vonatkozó jogszabályok értelmében az érintettek tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége és
felelőssége. Jelen Szabályzat elősegíti, hogy az adatkezelő ezen kötelezettségének eleget tudjon tenni,
ezért a Szabályzat az adatkezelő részére megküldésre kerül. Az adatkezelő köteles az érintetteket tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott
tájékoztatás útján tájékoztatni a személyes adataik kezelésének körülményeiről, ideértve például az
adatkezelés célját, a kezelt személyes adatok körét, vagy azon címzetteket, akik részére az adatok
továbbításra kerülnek. A tájékoztató kötelező tartalmi elemeit a GDPR 13-14. cikkei tartalmazzák attól
függően, hogy az adatokat közvetlenül az érintettől, vagy harmadik személytől gyűjtik.
8. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGAI
A Társaság adatfeldolgozóként elősegíti, és az adatkezelő utasításának megfelelően eljár annak
érdekében, hogy az adatkezelő teljesíteni tudja az érintettek vonatkozásában fennálló alábbi
kötelezettségeit. Az adatvédelmi jogszabályok alapján az érintett jogosult:
a)

tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni (hozzáférés joga),

b)

adatainak helyesbítését kérni,

c)

adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog),

d)

adatai kezelésének korlátozását kérni,

e)

adathordozhatóságot kérni,

f)

tiltakozni személyes adatai kezelése ellen.

Hozzáférés
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz,
valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon.
A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra: az adatkezelés célja, a kezelt adatok
kategóriái, azon címzettek megjelölése, akik részére az adatokat továbbították.
Az érintett továbbá jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelő által kezelt személyes adatairól.
Helyesbítés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve
a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.
A pontos adatkezelés érdekében a Társaság megteszi a szükséges és elvárható intézkedéseket, így pl.
egyeztetést kezdeményez az adatkezelővel és az érintettekkel az adatok körültekintő tisztázása
érdekében.
Törlés
Bizonyos, az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy
kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az adatkezelő köteles lehet arra, hogy
az ilyen adatokat törölje. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötték vagy ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
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Korlátozás
Bizonyos, az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ilyen esetek például, ha 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) vagy ha 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).
A helyesbítésről, a törlésről és a korlátozásról mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot
továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Adathordozhatóság
Bizonyos, az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Tiltakozás
Bizonyos, az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem
kezelheti tovább ezen adatokat. Ilyen eset például, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, vagy ha az
adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) vagy profilalkotás.
A tiltakozáshoz való 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.
Az érintetti jogok gyakorlása, kártérítés
Az adatkezelő köteles az érintettet az érintettnek fenti jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
hozott intézkedésekről a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatni, melynek során a Társaság mint adatfeldolgozó együttműködését kérheti.
Az adatvédelmi jogszabályok alapján minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok
megsértésének eredményeként kárt (akár vagyoni, akár nem vagyoni) szenvedett, az adatkezelőtől vagy
az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit sértő
adatkezelés által okozott kárért az adatkezelésben résztvevő valamennyi adatkezelő egyetemleges
felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott kárért, ha
az adatfeldolgozó nem tartotta be az adatvédelmi jogszabályoknak a kifejezetten az adatfeldolgozókra
irányadó rendelkezéseit, vagy ha figyelmen kívül hagyta az adatkezelő jogszerű utasításait vagy azokkal
ellentétesen járt el.
9. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE
További adatfeldolgozó igénybevétele esetén biztosítani szükséges, hogy a Társaság kizárólag olyan
további adatfeldolgozót vegyen igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelésnek az
adatvédelmi jogszabályok követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, mely összhangban van a
Társaság és az adatkezelő között létrejött szerződéssel is.
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További adatfeldolgozó igénybevétele esetén a további adatfeldolgozóval írásbeli szerződést szükséges
kötni, amelyben pontosan és részletesen meg kell határozni:
a)

az adatkezelés tárgyát,

b)

az adatkezelés időtartamát,

c)

az adatkezelés jellegét és célját,

d)

a személyes adatok típusát,

e)

az érintettek kategóriáit, és

f)

az adatkezelő kötelezettségeit és jogait.

A szerződésben különösen elő kell írni, hogy a további adatfeldolgozó:
a)

a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelheti – beleértve a
személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való
továbbítását is;

b)

köteles biztosítani azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt
állnak;

c)

köteles biztosítani az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő adatbiztonsági
intézkedések bevezetését;

d)

köteles tiszteletben tartani, hogy további adatfeldolgozót kizárólag az adatkezelő és a Társaság
írásbeli engedélye alapján vehet igénybe, és hogy a további adatfeldolgozóval megkötött
szerződésben a további adatfeldolgozóra ugyanolyan intézkedéseket, garanciákat és
kötelezettségeket szükséges telepíteni, mint amelyek szerződés alapján a Társaságra mint
adatfeldolgozóra irányadók;

e)

az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel
a lehetséges mértékben köteles segíteni az adatkezelőt és a Társaságot abban, hogy az adatkezelő
teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek
megválaszolása tekintetében;

f)

köteles segíteni az adatkezelőt és a Társaságot az adatvédelmi jogszabályok szerinti
kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és a további
adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

g)

az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján
köteles minden személyes adatot törölni vagy visszajuttatni az adatkezelőnek, és törölni a
meglévő másolatokat;

h)

köteles az adatkezelő és a Társaság rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely
az adatkezelőnek és a Társaságnak a további adatfeldolgozó igénybevételével kapcsolatos
kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti
az adatkezelő vagy a Társaság által vagy az általuk megbízott más ellenőr által végzett auditokat,
beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

A Társaság további adatfeldolgozóként a Dotroll Kft-t (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Cg. 01-09882068) szerver szolgáltatási és domain név szolgáltatási feladatokra, az MFFK Kft-t (4334 Hodász,
Arany János utca 15., Cg.: 15-09-086734) pedig programozói feladatokra veszi igénybe.
10. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE
Általánosságban az Európai Gazdasági Térségből ("EGT") származó személyes adatok nem
továbbíthatók az EGT-n kívülre, kivéve, ha valamilyen, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek
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megfelelő mechanizmus van életben a személyes adatok kezelése tekintetében az érintetteket megillető
jogok és szabadságok megfelelő szintű védelmének biztosítására.
A stablista.hu üzemeltetése során sem a Társaság mint adatfeldolgozó, sem a további adatfeldolgozók
nem továbbítanak személyes adatot külföldre.
11. AZ ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA
Az adatvédelmi jogszabályok előírásai alapján a Társaság köteles az általa adatfeldolgozóként végzett
adatkezelési tevékenységekről írásban (vagy elektronikusan) nyilvántartást vezetni.
A fenti nyilvántartásokban szereplő adatok bármilyen változása, illetve új adatkezelési tevékenység
bevezetése esetén a nyilvántartásokat megfelelően módosítani szükséges.
12. ADATBIZTONSÁG, ADATTÁROLÁS
A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével az adatkezelési
műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot mindenkor garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A stablista.hu szoftver titkosított jelszavakat használ, melyek a tárolás során nem visszafejthetőek. A
jogosultsági szinteknek megfelelően különböző adatokhoz férnek hozzá a rendszert használók. A
szinkronizáció automatikusan, API-n keresztül történik.
A szoftver által kezelt adatok körét a produkcióval egyeztetve kapja meg a Társaság. A szinkronizáció
során csak a rendszer működtetéséhez szükséges adatokat kapja meg a szoftver.
A személyes adatok a további adatfeldolgozó által üzemeltetett szerveren, Magyarországon kerülnek
tárolásra. A tárolás időtartamát az adatkezelő határozza meg, amely általában a produkció végét követő
6 hónap.
13. ADATVÉDELMI INCIDENS
Az adatvédelmi incidens olyan incidens, amelynek során személyes adatok jogosulatlan vagy nem
helyénvaló közlésére vagy személyes adatokhoz való jogosulatlan vagy nem helyénvaló hozzáférésre
kerül sor. Az adatvédelmi incidensekre példák a következők: harmadik felek információtechnológiai
infrastruktúrával szembeni támadásai személyes adatok bűncselekmények céljából történő
megszerzésére irányulóan; a Társaság eszközeinek (pl. mobiltelefonok, laptopok, USB-eszközök)
véletlen elvesztése vagy ellopása; személyes információk harmadik feleknek történő átadása vagy
kiselejtezése megfelelő biztonsági intézkedések megtétele nélkül.
Az adatvédelmi incidenseket - bizonyos kivételes esetektől eltekintve – az adatkezelő 72 órán belül
jelenteni köteles a hatóságok, illetve egyes esetekben az érintettek felé, így valamennyi munkatárs,
üzleti partner köteles haladéktalanul jelenteni az adatvédelmi incidenseket (vagy az adatvédelmi
incidensek gyanúját) az ügyvezetőnek, hogy a Társaság haladéktalanul el tudjon járni az adatkezelő
felé.
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14. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
A Társaság jogosult arra, hogy a jelen Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja.
A jelen Szabályzat hatályának kezdete a Szabályzat címlapján található.
A Szabályzatot a Társaság ügyvezetője a mai napon jóváhagyta.
Budapest, 2021. március 4.

Danó Péter
ügyvezető
HegyiBringa Kft.
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