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Adatkezelő adatai 
 

Cégnév: Lendvai Építőipari, Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:   9083 Écs, Petőfi Sándor u. 58. A ép. 

Telephely:   9024 Győr, Bem tér 6. 2/3 

Adószám:   10668304-2-08 

Cégjegyzékszám: 08-09-002404 

Telefonszám:   0696/518-433 

E-mail cím:   info@lendvaikft.hu 

 

Bevezetés 
 

A Lendvai Kft., figyelemmel a - 2018. május 25-i hatállyal érvénybe lépő, az Európai Parlament 

és a Tanács (EU 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (GDPR) - általános adatvédelmi 

rendeletre, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeink betartása jegyében felülvizsgálta 

eddigi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a cégünknél kezelt személyes és különleges adatok 

tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és 

működési követelmények betartását, és segítse ügyfeleink, megbízóink, szerződéses 

partnereink egyéb kapcsolataink tájékozódását. 

 

Cégünk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, 

továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden tájékoztatás 

megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elvárásoknak. 

 

Minden érintett önmaga rendelkezik a személyes adatai felett, ezért a Lendvai Kft. mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat gondosan dolgozza fel és biztonságosan 

tárolja. A lehető legkevesebb adatot gyűjti, és ezt csak a jogszabályban meghatározottak szerint 

és az érintett engedélyével teszi. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használja 

fel, és az érintett tudta nélkül nem adja ki azokat harmadik félnek. 

 

Jelen tájékoztató a társaságunknál tárolt személyes adatok kezeléséről és az azzal kapcsolatos 

jogokról ad az uniós és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást. 

 

Bármilyen kérdés, észrevétel, javaslat esetén szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére a fent 

megadott elérhetőségek egyikén. 
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Fogalomtár 
 

• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 

 

• adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

 

• személyes adat: az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, lakcíme, születési helye, ideje, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 

mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

• különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 

véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi 

állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat. 

 

• bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 

bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, 

illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási 

szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett 

előéletre vonatkozó személyes adat. 

 

• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 

 

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja. 

 

• adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása. 

 

• adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele. 

 

• adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges. 
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• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, 

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

 

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

 

• adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy 

földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető. 

 

• adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a 

jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy 

megsemmisülés. 

 

• harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel; az 

adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

• harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam. 
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Adatfeldolgozók 
 

A Lendvai Kft., mint adatkezelő munkaszervezési, bérszámfejtési és munkaalkalmassági 

feladatok ellátása céljából személyes adatokat továbbíthat vállalkozásoknak, szervezeteknek. 

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést a Lendvai Kft. hozzájárulása nélkül nem 

hozhat, a Lendvai Kft. rendelkezésein egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait 

kizárólag a Lendvai Kft. utasítása alapján láthatja el. 

 

A Lendvai Kft. adatfeldolgozói: 

 

adatfeldolgozó neve címe milyen tevékenységet lát el 

Precíz Mérleg Kft. 9024 Győr, Babits M. u. 17/a bérszámfejtés, könyvelés 

Centura Erbersdobler & 

Toldrian PartGmbB 

DE-94060 Pocking, 

Simbacher Str. 19 

bérszámfejtés, könyvelés 

PZP Steuerberatung GmbH AT-4910 Ried/Innkreis bérszámfejtés, könyvelés 

Petz Aladár Megyei Oktató 

Kórház 

9023 Győr, Vasvári Pál u 2-

4. 

orvosi munkaalkalmassági 

vizsgálat 

Dr. Poór és Társa Bt. 9024 Győr, Répce u. 43. orvosi munkaalkalmassági 

vizsgálat 

Herbsthofer GmbH. Ignaz-Mayer Str. 9., AT-

4021, Linz 

munkavégzés megbízása 

Grötsch Energietechnik 

GmbH. 

Eichenhainstraße 17., DE-

91217 Hersbruck 

munkavégzés megbízása 

Roland Hartmann Höllochstr. 5., DE-73252 

Lenningen  

munkavégzés megbízása 

 

A Lendvai Kft. az érintettek személyes adatait csak előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi 

kötelezettség során továbbítja harmadik személy részére. 

A Lendvai Kft. munkavállalói és adatfeldolgozói a munkavégzéshez ill. feladat teljesítéséhez 

szükséges mértékben és ideig férnek hozzá a személyes adatokhoz. 
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Az adatkezelés jogalapjai 
 

Személyes adatot cégünk kizárólag valamely nevesített jogalapon kezel.  

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha:  

 

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez;  

 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges (pl. szerződéskötés, számlázás). 

 

A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell lennie 

és kellő tájékozottságon kell alapulnia.  

 

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell 

bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 
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Az érintettek jogai 
 

Személyes adatainak kezelése vonatkozásában az érintetteket az alábbi jogok illetik meg: 

• hozzáférési jog: az érintett kérésére cégünk tájékoztatást nyújt arról, hogy személyes 

adat kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosítunk ill. 

tájékoztatást nyújtunk az alábbiakról: 

- adatkezelés célja 

- személyes adatok kategóriái 

- azon címzettek listája illetve kategóriái, amelyekkel a személyes adatokat közöltük 

vagy közölni fogjuk; a közölt adatok kategóriái 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időpontját 

- tájékoztatást adunk az adatok törlésének, módosításának, kezelésük korlátozásának, 

a kezelés elleni tiltakozás lehetséges módjairól 

- panasz benyújtásának jogáról 

- amennyiben az adatokat nem személyesen az érintettől kaptuk, úgy a forrásra 

vonatkozó minden információról 

A cég által kezelt személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. 

 

• helyesbítéshez való jog: kérésre az adatkezelő helyesbíti az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat, esetleg kiegészíti a hiányzó adatokat. 

 

• törléshez való jog: kérésre az adatkezelő törli a személyes adatokat, amennyiben arra 

nincs ellenkező érvényű, elsőbbséget élvező jogszerű ok. 

 

• korlátozáshoz való jog: kérésre az adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését. 

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával vagy a Lendvai Kft. jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió 

illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

• tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. Ez esetben a Lendvai Kft. csak akkor kezelheti tovább az érintett 

személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával 

szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

 

• adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kérni a megadott adatok 

továbbítását. 

 

• visszavonáshoz való jog: az érintett bármikor jogosult személyes adatainak kezeléséhez 

való hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán 

alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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Jogorvoslati jog 
 

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel 

szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) panasszal élhet, 

bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatok kezelésével, 

illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok 

gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

telefon: 1/391-1400, fax: 1/391-1410 

weblap: www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Önt megilleti a jogorvoslati jog. 

 

 

 

Bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.  

 

A törvényszékek listája valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a www.birosag.hu 

weboldalon. 

 

 

 

Adatvédelmi incidens 
 

A Lendvai Kft. az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy a személyes adatok integritása 

és bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Törekszik arra, illetve 

tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze. 

 

Az adatvédelmi incidensről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a fent leírtakat kell 

rögzíteni. 
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A társaságnál kezelt személyes adatok kezelése 
 

Munkavállaló személyes adatai 

Munkaszerződést, a munkavállaló személyes adatait és iratok másolatát különös gondossággal 

kezeljük, azokat kulccsal zárható irodában, ill. jelszóval védett számítógépen őrizzük.  

Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés. 

Kezelt adatok köre: név, személyi igazolvány, lakcímkártya adatai, TAJ szám, adóazonosító 

jel, telefonszám, email cím, hozzátartozó telefonszáma. 

Adataikat csak azoknak a partnereinknek továbbítjuk, akiknek a munkavégzés teljesítése ill. a 

bérszámfejtés miatt ez feltétlenül szükséges.  

Az adatokat a számviteli törvényben előírt ideig őrizzük. 

 

Jogi személy ügyfél kapcsolattartójának adatai 

A Lendvai Kft. jogi személy ügyfelekkel való kapcsolattartás, szerződés teljesítés céljából 

kezeli az ügyfél által megnevezett kapcsolattartó személy személyes adatait. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződésteljesítés. 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, munkakör. Az adatokat nem továbbítjuk. 

Az adatokat a kapcsolattartási jogosultság megszűnéséről való tudomásszerzés időpontjáig, de 

legkésőbb az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő 5 évig tároljuk. 

 

A céghez eljuttatott önéletrajzokban, motivációs levelekben található személyes adatok 

A Lendvai Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail-en, postai úton és személyesen 

önéletrajzot, motivációs levelet küldjenek a társaság részére munkaerő felvétel céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: a pályázó hozzájárulása. 

Kezelt adatok köre: a beadott pályázatban megjelöl személyes adatok, a személyes 

meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok, az orvosi alkalmassági 

vizsgálatról készült dokumentáció. 

A személyes adatokat a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de max. az önéletrajz 

beérkezésétől számított 3 évig őrizzük. Amennyiben a pályázat sikeres volt, úgy az adatokat a 

számviteli törvény előírásai szerinti ideig tároljuk. 
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Adatbiztonsági intézkedések 
 

A személyes adatok kezelését a Lendvai Kft. papír alapon illetve elektronikusan végzi. 

A papíralapú adattárolás a társaság irodájában, zárható irodában történik, amelyhez csak az 

iroda dolgozóinak férhetnek hozzá. 

Az elektronikus adatkezelés jelszóval védett számítógépen történik. 

 

 

 

Adattovábbítás külföldre 
 

Mivel a Lendvai Kft. az Európai Gazdasági Társaság (EGT) tagállamaiban is végez munkát, 

így a munkavégzés teljesítéséhez szükségszerű a kiküldetésben dolgozó munkavállalók adatait 

a külföldi partnercég illetve a külföldi könyvelőiroda részére megküldeni. 

Az EGT tagállamba irányuló adattovábbításra úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon 

került volna rá sor. 

Adattovábbításra az EGT tagállamain kívülre (harmadik országba) nem kerül sor.  


