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Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató. 

 
 
 
A „GRIFF” Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Jákum utca 
1/b., adószám: 10570140 2 20, képviseltre jogosult: Pécsi Ernő ügyvezető) a továbbiakban mint 
az adatok kezeléséért felelős adatkezelő 
 
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27.-i (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) alapján az alábbi adatvédelmi szabályzatot állapít meg és erről 
az alábbi tájékoztatót adja ki: 
 

 
 
1.,  Az Ön és a cég munkavállalói adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a 
 „Griff” Építőipari kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

 Az adatkezelő elérhetősége:  8900 Zalaegerszeg, Jákum Ferenc utca 1/b. 

 Telefon/Fax:    92/313-257  

 Mobil:    30/400-7750 

 e-mail:    griffzeg@gmail.com, griffzeg@t-online.hu 

 honlap:    www.griffzala.hu  

 ügyvezetők:    Pécsi Ernő (30/901-2220) 

                Kosaras István (30/959-4310) 
 
2.,  Cégünk a következő adatkategóriákat kezeli: 

 

 munkavállalók személyes adatai (munkaszerződés részét képező adatok, valamint 
az elérhetőségükkel, illetve képzettségükkel kapcsolatos adatok) 

 partnereink szerződéses adatai (vállalkozási, alvállalkozási, szállítási és egyéb 
keretszerződések tárgyát képező, a jogviszony érvényes létrejöttéhez szükséges 
adatok) 

 könyveléssel kapcsolatos adatok (bérfizetés, szerződéses fizetési kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges adatok) 

 esetlegesen a szerződéses jogviszony keretében átadott tervezési és egyéb 
szabályozási adatok 

 A fenti adatokat cégünk digitális formában (merevlemezen), illetve papír alapon 
tárolja, mely adatokról bármikor másolat készíthető – akár papír alapon, akár 
digitális formában - az adattulajdonos kérelmére. A digitális és papír alapú  
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adattárolás a cég székhelyén történik! Ezekhez az adatokhoz kizárólag a cég 
vezetősége, illetve Tóth Zoltán műszaki előadó és Pécsi Krisztián jogi előadó fér 
hozzá. A cég irattárához, illetve a cég által használt számítógépekhez más 
személyek nem férnek hozzá! 

 
 

 
 3., Az adatkezelés célja és azok jogalapjai: 

 

 Cégünk a fent felsorolt adatokat csak és kizárólag a munkavállalók, valamint a cég, 
mint munkaadó és munkavállalók között létrejött munkaszerződések, illetve a 
partnereink és a cégünk között létrejött vállalkozási és egyéb szerződések 
teljesítése érdekében kezeli. 

 A cégünk nem végez reklámozási és marketing tevékenységet, ilyen célra a fenti 
adatokat nem kezeli, nem tárolja és nem adja ki. 

 Cégünk kizárólag a jogszabályi előírásokban meghatározott módon kezeli az 
adatokat, arról tájékoztatást harmadik személy részére kizárólag a jogszabályban 
előírt kötelező esetekben, esetleges hatósági megkeresések, illetve az adat 
tulajdonosának kifejezett írásos kérelme, vagy engedélye alapján ad. 

 
 4., Az adatkezelésre vonatkozó lényeges szabályok: 
 

 Cégünk az adatokat kizárólag addig őrzi, amíg a munkavállalók esetében a 
munkaviszony, illetve a partnerek közötti szerződéses jogviszony fennáll, illetve 
amíg jogszabályi rendelkezések a kötelező archiválási időt előírják. Az adatokat a 
cégünk a szerződési jogviszonnyal kapcsolatos esetleges jogi igényérvényesítések 
céljából az elévülési időn belül kezeli, ezt követően megsemmisíti. 

 A cégünk mint munkáltató a munkaviszony keretében a birtokába jutott 
személyes adatokat, illetve a munkavállalóra vonatkozó tényeket, esetleges 
véleményeket harmadik személlyel kizárólag a törvényben meghatározott esetben 
vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Kivételt képez ezen rendelkezés 
alól a munkavállaló személyes adatainak adatfeldolgozó számára történő 
továbbítása jogszabályi előírás alapján! Ilyen adattovábbításnak minősül a 
könyvelő, illetve a bérszámfejtő részére történő adattovábbítás. Ezen feladatok 
ellátása érdekében az ilyen jellegű adattovábbítás havonta a bérkifizetéseket 
megelőzően történik! 

 Cégünk tájékoztatja munkavállalóit, illetve ügyfeleit, hogy a cég telephelyén (8900 
Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca) elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A 
megfigyelőrendszer legfőbb célja a vagyonvédelem, az itt tárolt  
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anyagok, ingóságok és az épületek védelme, az esetleges erőszakos behatolások 
megakadályozása, illetve az elkövetők utólagos azonosíthatósága. Ennek céljából a 
kamerák a telephely udvarait, illetve a bejárati ajtókat és ablakokat figyelik 
hangrögzítés nélkül! Az ily módon készült fénykép és videó felvételeket cégünk – 
a fent megjelölt okokból – a készítéstől számított egy évig őrzi. 

 
 
5., A cégünk által kezelt adatok vonatkozásában az adatok tulajdonosait az alábbi 
 jogok illetik meg: 

 

 Információhoz és hozzáféréshez való joga keretében bármikor jogosult megtudni, 
hogy személyes adatait kezeljük-e, illetve amennyiben kezeljük ezeket az adatokat 
ebben az esetben jogosult hozzáférni a kezelt adatokhoz! 

 Esetleges hibás adatkezelés esetén jogosult kérni a hibás adat javítását, esetleges 
jogtalan adatnyilvántartás esetén a kezelt adat törlését! A törlési jog viszont nem 
vonatkozik a számlázáshoz vagy a könyveléshez szükséges adatokra, vagy azokra 
az adatokra, amelyek megőrzését a jogszabály kötelező jelleggel írja elő! 

 Amennyiben valamely adatot nem rendeltetésszerűen kezel, vagy használ fel 
cégünk, kérheti a adatkezelés korlátozását a jogszabályoknak megfelelően. 

 Amennyiben valamely adat kezeléséhez kifejezetten hozzájárult joga van a 
hozzájárulását azonnali hatállyal, indokolás nélkül visszavonni! Ebben az esetben 
a visszavonás előtti állapotnak megfelelően az adatkezelés jogszerűsége 
változatlanul fennmarad. 

 Jogosult az Ön által átadott adatokat a nagyközönség számára is elérhető, 
olvasható formátumban megkapni, illetve amennyiben műszakilag megoldható, 
akkor ezeket az adatokat harmadik félnek átadni! 

 A munkavállalók esetében végzett esetleges alkoholszondás vizsgálat eredményét 
kizárólag az érintett munkavállaló jogosult megtudni, azt akár írásban, vagy a cég 
által technikailag megoldható formátumban megkapni. Ezen szenzitív adatokat 
csak és kizárólag az érintett munkavállaló és a cég ügyvezetői ismerhetik meg, a 
munkaviszony megszűnését követően ezen adatok a munkavállaló részére kiadásra 
kerülnek!  

 
 6.,  Jogorvoslati lehetőségek: 

 

 Az adat tulajdonosa jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatóság felé az 
esetleges jogszabályellenes adatkezelés esetén. A panaszt a lakóhely szerint 
illetékes, illetve a cégünk felügyeletét ellátó felügyeleti szerv (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi  
 
 
Erzsébet fasor 22/c.) felé nyújthatja be. A panasz közvetlenül cégünk felé is 
benyújtható, ennek érvényességének feltétele a panasz írásba foglalása. Ebben az 
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esetben cégünk a panaszt kivizsgálja és amennyiben az nem orvosolható 
továbbítja elbírálás céljából a felügyeleti szervnek! 

 
  
 
 7.,  A fenti rendelkezések és tájékoztató 2018. május 03. napjától   
  hatályosak! 
 
 
 
Zalaegerszeg, 2018.05.03. 
 
 
 
 
 
Pécsi Ernő  
ügyvezető 
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