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A „Capitol Consulting Group” Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 

Társaság Adatvédelmi Tájékoztatója 
 

Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok 

megállapítása 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 (általános adatvédelmi 

rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek 

érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja  az 

érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak 

feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt személyes 

adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását. 

 

 

I. 1. SZEMÉLYI és IDŐBELI HATÁLY 

 

A Vállalkozás adatkezelése a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre 

az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység 

természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan 

személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan 

vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy 

nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az 

egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány. 

Az adatkezelés időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a 

szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.  

 

II. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN 

FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI 

 

1.  A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés 

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló  eljárás során folytatott adatkezelés  

1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés 

 2.  A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés 

2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés 

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése 

2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés 

2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók   

használatával kapcsolatos adatkezelés 

2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat  

ellenőrzése 

2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése 

2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés 
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III. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT 

ADATKÖRÖK 

 
1.   Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés 

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés 

1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés 

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés 

2.   Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés 

3.   A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés 

   3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás 

   3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás 

   3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés 

  3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés 

 

IV. ALAPELVEK  

 

1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. 

 

2. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az 

adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan 

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, 

a cél elérésére alkalmas.  

 

3.A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

4. A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja 

elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra 

vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a 

Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében 

érvényes. 

 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

1. Az érintett hozzájárulása 

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, 

vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, 

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett 

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 

egyértelműen jelzi. 

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 

hozzájárulásnak.  
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(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. 

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes 

adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus 

felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az 

nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a 

hozzájárulást kérik. 

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. 

(7) A Vállalkozás által megkötött szerződések nem nyilvánosak, az abban lévő személyes 

adatok harmadik fél felé nem nyilvánosak, azok harmadik személynek nem adhatók ki, 

azokat a Vállalkozás bizalmasan kezeli. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor jogszabály 

teszi kötelezővé az adat nyilvánosságra hozatalát. Ez esetben a Vállalkozás erről a tényről 

az érintettet tájékoztatja. 

 

A Capitol Consulting Kft. kötelezettsége a közreműködőit teljeskörűen tájékoztatni a jelen 

iratban írtakról. 

 

Budapest, 2020. 05. 02. 

 

                          Turi Ferenc ügyvezető 

 
 

  


