
ZÉTA-ADÓ Kft. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT – 3. sz. melléklet 
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munkáltató és adatkezelő 

 

TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÁLLALÓ SZEMÉLYES ADATAINAK 

KEZELÉSÉRŐL   

1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben a 

Munka Törvénykönyve alapján a munkáltató jogos érdekének érvényesítés jogcímén az 

alábbi adatkezeléseket végzi: 
a) Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

b) E-mail fiók (számítógép, laptop), céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével 

kapcsolatos adatkezelés 

 

 

2. A Munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, 

törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok 

megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli a 

munkavállalók – nyilatkozata alapján családtagjaik – adótörvényekben előírt személyes 

adatait (kifizetői adatkezelés).  

 

3. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató adatkezelési szabályzatát, a munkaviszonnyal 

kapcsolatos adatkezelésről szóló fejezetét, és ebben a kezelhető személyes adatok körére, az 

adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, továbbá a kifizetői 

adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett munkavállaló adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és ezzel a munkáltató a 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.   

 

II. Tájékoztatás adatfeldolgozókról  
 

1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból 

eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése, és a 

munkavégzésének zavartalan teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – 

adatfeldolgozó számára átadhatja.  

 

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja 

Munkavállaló neve, születési neve, születési 

ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, 

adóazonosító jele, TAJ száma, nyugdíjas 

törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), 

stb. 

A teljes felsorolást az Adatkezelési 

Szabályzat 6.§ (2) bekezdése tartalmazza. 

Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy 

megszűnése 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

 

Az adatkezelés kötelező. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentést legkésőbb a biztosítási 

jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesíteni. Az állami adó- és 

vámhatósághoz bejelentendő adatok 1. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvényhez 3., 3.1 és 3.2. 

Az adatkezelés időtartama: 
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Nem selejtezhető.  

2. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból 

eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése, és a 

munkavégzésének zavartalan teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – 

adatfeldolgozó számára átadhatja.  

 

III. Tájékoztatás a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszközök 

alkalmazásáról 
 

A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő 

magatartásának ellenőrzésére az alábbi technikai eszközöket alkalmazza: 

 

Amennyiben a Társaság az 1. és/vagy 2. pontban meghatározott munkaeszközt (e-mail 

fiók számítógép, laptop, telefon) bocsát a munkavállaló részére, akkor az alábbiakban 

ellenőrizheti azok használatát. 

 

1. E-mail fiók (számítógép, laptop) és telefon használatának ellenőrzéséről 

 

A munkáltató nem engedélyezi a munkavállaló részére a munkahelyi számítógép, 

levelezőrendszer és internet magáncélú használatát. 

A munkáltató jogosult a munkavállaló által használt vállalati számítógép, vállalati 

elektronikus postafiók ellenőrzésére és megfigyelésére. A munkavégzéssel össze nem férő 

fájlokat, tartalmakat a munkavállaló köteles a munkáltató felszólítására a számítógépről, 

illetve az elektronikus postafiókból törölni. 

 

2. Tájékoztatás a telefonhasználat ellenőrzéséről  
 

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon 

csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő 

hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. A 

munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra 

használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt 

kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a 

magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató 

előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje. 

 

 

Adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogai vannak: 

1.Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése   

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes 

adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg 

4. Az érintett hozzáférési joga 

5. A helyesbítéshez való jog 
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

10. A tiltakozáshoz való jog 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
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12. Korlátozások 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

 

Jogorvoslatok rendje  
 

Panasz benyújtása az adatkezelőhöz  
 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon 

az adatkezelőhöz. 
 
Bírósági eljárás indítása 

 

Ha önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése 

során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása 

törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés 

megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti 

az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.  

 

Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz  
 

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  
 
A hatóság elérhetősége:  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefon: +3613911400  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Honlap: www.naih.hu  
 

Kelt: Kecskemét, 2019. 

 

A mai napon a tájékoztatóból egy példányt átvettem. 

 

 

_________________________ 

Név 

Munkavállaló 

 

 


