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GDPR (General Data Protection Regulation) 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” szóló rendelet alapján a természetes személyeknek személyes adataikkal való 
rendelkezésük tekintetében jogosultságaik vannak, így az eddigieknél jóval átláthatóbban és átfogóbban 
végezzük és szabályozzuk az adatkezelési tevékenységüket. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatónk célja, hogy Ön megfelelő és részletes tájékoztatást kapjon a személyes 
adataival folytatott adatkezelésünkről.  

Adatkezelési Tájékoztatónk GDPR rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott kötelező és ajánlott információkat 
tartalmazza, továbbá a GDPR rendelet 12. cikknek megfelelően tömören és közérthetően megfogalmazva, 
táblázatos, áttekinthető formában készítettük el. 

Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy a leghitelesebb módon, a rendelet eredeti szövege alapján ismerje meg az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete által támasztott legfontosabb követelményeket és a 
jogait, így jelen tájékoztatónk nem tartalmaz további részleteket a rendeletből, ezért az alábbi útmutatóval 
segítjük Önt a pontos tájékoztatás érdekében.  

Az alábbi követelmények alapján készítettük el az Adatkezelési Szabályzatunkat és alakítottuk ki, működtetjük a 
teljes adatkezelési rendszerünket.  

Követelmény 
Adatkezelési 

Szabályzat 

GDPR rendelet 4. cikk  
Az adatkezelésünkben alkalmazott fogalmak meghatározása 

1.4. fejezet 

GDPR rendelet 5. cikk  
A személyes adatok kezelésének elveire vonatkozó követelmények 

2.1. fejezet 

GDPR rendelet 6. cikk  
Az adatkezelésünk jogszerűségére vonatkozó követelmények 

2.2. fejezet 

GDPR rendelet 7. cikk  
Az Ön hozzájárulásának kezelésére vonatkozó követelmények 

2.2.1. fejezet 

GDPR rendelet 8. cikk  
16 éven aluli gyermekek adatkezelésére vonatkozó követelmények 

2.3. fejezet 

GDPR rendelet 9. cikk  
Az Ön személyes adatai között a különleges kategóriába sorolt személyes adatok kezelésére vonatkozó 
követelmények 

3.1. fejezet 

GDPR rendelet 12. cikk  
Az Ön jogai, illetve a jogainak kielégítésére vonatkozó követelmények 

5. fejezet 

GDPR rendelet 13. és 14. cikkek  
Az Ön tájékoztatására vonatkozó követelmények 

5.1. fejezet 

GDPR rendelet 24. és 29. cikkek  
Az adatkezelői és/vagy adatfeldolgozó tevékenységünkre vonatkozó követelmények 

7.3. fejezet 

GDPR rendelet 30. cikk  
Az adatkezelési tevékenységünk nyilvántartására vonatkozó követelmények 

10. fejezet 

GDPR rendelet 31. cikk  
Az adatkezelési tevékenységünk biztonságára vonatkozó követelmények 

9. fejezet 

GDPR rendelet 33. és 34. cikkek  
Az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó követelmények 

8. fejezet 

GDPR rendelet 35. és 36. cikkek  
Az adatvédelmi hatásvizsgálataink készítésére vonatkozó követelmények 

11. fejezet 

GDPR rendelet 37.-39. cikkek 
Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó követelmények 

12. fejezet 

GDPR rendelet 44.-49. cikkek  
A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására 
vonatkozó követelmények 

7.2. fejezet 
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ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIVAL KAPCSOLATBAN (GDPR 13. CIKK 2/B) 

Információ 

Hiteles információt biztosítunk Önnek a rendelet eredeti szövege alapján a jogairól, illetve azok érvényesítési 
lehetőségeiről, melyet részletesen az Adatkezelési Szabályzatunkban is megtekinthet. Ön jogosult arra, hogy 
az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon. 

GDPR rendelet 15. cikk  

Az Ön személyes adatai hozzáféréséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.2. fejezet 

GDPR rendelet 16. cikk  

Az Ön személyes adatai helyesbítéséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.4. fejezet 

GDPR rendelet 17. cikk  

Az Ön személyes adatai törléséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben 
meghatározott indokok valamelyike fennáll. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.3. fejezet 

GDPR rendelet 18. cikk  

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.5. fejezet 

GDPR rendelet 20. cikk  

Az Ön személyes adatai adathordozhatóságához való joga. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által 
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.6. fejezet 

GDPR rendelet 21. cikk  

Az Ön tiltakozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés 
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.7. fejezet 

GDPR rendelet 22. cikk  

A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben. Ön jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy 
f) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ön jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 
döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.8. fejezet 

GDPR rendelet 34. cikk 

Az Ön tájékoztatására vonatkozó joga az adatkezelési incidensekkel kapcsolatban.  

Adatkezelési 
Szabályzat 

 
5.9. fejezet 

A GDPR rendeletet az alábbi linkeken töltheti le, illetve tekintheti meg: 

 https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

Az Adatkezelési Szabályzatunkat kérésre a megadott e-mail címre elküldjük Önnek, illetve 
szervezetünknél annak nyomtatott változatát olvasásra rendelkezésre bocsátjuk. 
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Amennyiben az adatkezelés bármely körülménye változik, a jelen „Adatkezelési Tájékoztató felvételre jelentkező 
pályázók részére” felülvizsgáljuk és szükség szerint a GDPR előírásainak megfelelően a lehető legrövidebb idő 
alatt módosítjuk és közzétesszük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az „Adatkezelési Tájékoztató 
felvételre jelentkező pályázók részére”, mert fontos információkat tartalmaznak az Ön személyes adatainak 
kezeléséről. 

Az Ön adatainak biztonsága érdekében, mindenre kiterjedő részletes „Adatkezelési Szabályzattal” és az abban 
meghivatkozott további szabályzatokkal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának 
biztosítása érdekében, amely valamennyi adatfeldolgozói tevékenységet végző munkavállalónkra kötelező, és 
amelyet valamennyi, az adatkezelésben résztvevő munkavállalónk ismer és alkalmaz.  

Az esetleges adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban a GDPR rendeletnek megfelelően járunk el. Amennyiben 
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, úgy azt a tudomásszerzéstől számított 72 órán 
belül bejelentjük a felügyeleti hatóságnak, valamint a rendelet által meghatározott esetekben Önt is 
tájékoztatjuk. 

Azok a 3. országbeli szervezetek, akik szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi 
határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU 
Privacy Shield List-en, azoknak történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba 
történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön hozzájárulása, valamint az oda történő 
adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést. 

https://www.privacyshield.gov/list 

Alkalmazott jogérvényesítési formanyomtatványaink: 

1. Hozzáférés iránti kérelem 
2. Helyesbítés iránti kérelem 
3. Adatkezelés korlátozása kérelem 
4. Adathordozhatósági kérelem 
5. Tiltakozási kérelem 
6. Törlés iránti kérelem 
7. Hozzájárulás visszavonása iránti kérelem 

Jogérvényesítési formanyomtatványainkat kérésre a megadott e-mail címre elküldjük Önnek, illetve 
szervezetünknél annak nyomtatott változatát rendelkezésre bocsátjuk. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy érintettként a saját adatait köteles megadni!! 

Tájékoztatjuk, hogy az ellenőrző szervek felé személyes adatok szükség esetén, vagy ellenőrzés céljából – 
csökkentett adattartalommal - átadásra kerülhetnek, valamint adattovábbításra kerülhet sor bizonyos törvényi 
jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése érdekében is egyedileg előre meg nem határozható esetekben, 
törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében. 

Az álláshirdetésre jelentkezőkről, pályázókról, munkavállalóiról egyéb adatgyűjtést az érintettek kifejezett 
hozzájárulása nélkül Társaságunk (adatkezelő) nem végez. Nem vizsgáljuk például az álláshirdetésre jelentkező 
pályázók közösségi oldalait (így különösen, de nem kizárólagosan az érintettek Facebook, LinkedIn, Twitter 
profilját), kivéve, ha az érintett a Társaságunk részére a közösségi oldalon elérhető profiljára mutató linket az 
önéletrajzában, vagy más formában kifejezetten elküldte, avagy e körben bármely más módon egyébként a 
kifejezett hozzájárulását adta.  

 

 

Amennyiben Ön a meghirdetett állásra jelentkezik, vagy Társaságunkat álláskeresés céljából megkereste, úgy 
az ezzel kapcsolatos adatkezelésünkről az alábbiakban tájékoztatjuk. 

ADATKEZELŐ (GDPR 13. CIKK 1/A) - TÁRSASÁGUNK 

Információ 
A jelen „Adatkezelési tájékoztató” kiadója egyben az adatkezelő szervezet is. Az 

adatkezelést szervezetünk munkatársai végzik. Részünkről az Ön adataidhoz 
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kizárólag azon munkavállalóink férnek hozzá, akiknek az a munkájuk elvégzéséhez 
feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat 

szigorú belső szabályzatban rögzítettük. 
Cégnév: Büki Gyógyfürdő Zrt. 
Székhely: 18-10-100542 
Cégjegyzékszám: 9740 Bük, Termál krt. 2/A 
Elérhetőségek: 94 558 080 

 
ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI KÉPVISELŐJE (GDPR 13. CIKK 1/A) 

Információ 

Adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával, illetve jogainak 
gyakorlásával, szervezetünk adatvédelmi megbízottjához fordulhat. 

Eredménytelen egyeztetést követően jogorvoslati kérelemmel, vagy panasztételi 
lehetőséggel a lentebb feltűntetett Felügyeleti Hatósághoz fordulhat. 

Név: dr. Kiss Veronika 
Elérhetőségek: 94 558 080 kiss.veronika@bukfurdo.hu 

 
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (GDPR 13. CIKK 1/B) 

Információ 
A GDPR 37. cikk értelmében az átvizsgálást követően megállapítottuk, hogy 

szervezetünknek szükséges „Adatvédelmi tisztviselőt” kijelölnie. 
Név: Babosné Bolfán Beatrix 

Elérhetőségek: 94 558 080 babos.beatrix@bukfurdo.hu 
 

FELÜGYELETI HATÓSÁG (GDPR 13. CIKK 2/D)  

Információ 

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban Önt jogsérelem érte, úgy joga van 
panaszt benyújtani az alábbi illetékes Felügyeleti Hatósághoz. A felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. CIKK); A felügyeleti hatósággal 
szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. CIKK) 

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Honlap: http://naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.9 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 
 

ILLETÉKES BÍRÓSÁG (GDPR 79. CIKK) 

Információ 

A fentieken túlmenően a területileg illetékes Törvényszék előtt keresetet indíthat 
szervezetünkkel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén. Az 

érintettnek joga van az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 
bírósági jogorvoslathoz, ha megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették a GDPR rendelet szerinti jogait. 
Illetékes Törvényszék: Szombathelyi Törvényszék 
Telefonszám: 36-94/314-365 
Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 7. 
Postacím: ua. 

MUNKÁRA JELENTKEZŐK, PÁLYÁZÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

GDPR 13 cikk 1/C 

Az adatkezelés célja  
Célja, hogy Társaságunk a pályázók, állásra jelentkezők közül 
kiválassza a munkakörre alkalmas munkavállalót. 

GDPR 13 cikk 1/C  hozzájárulásos (6./a) 
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Az adatkezelés jogalapja   

Érintettek köre felvételre jelentkező 

GDPR 14. cikk 1/D 

Az adatkezelő által kezelt személyes 
adatok köre, kategóriája 

Az érintett által megadott Önéletrajz alapján 
 Név (vezetéknév és utónév) 
 Kapcsolati adatok (e-mail cím és telefonszám) 
 Születési dátum 
 anyanyelv 
 Végzettség/képesítés 
 szakmai tapasztalat 
 beszélt nyelvek 
 előző foglalkozás/pozíció 
 a munkavállaló által önként megadott egyéb személyes adatok 

Az adatkezelési tevékenység leírása A felvétel elbírálásához szükséges adatok és információk 
begyűjtése, ezen információk átadása a döntéshozóknak. A 
döntés előkészítése, illetve döntés az alkalmazásról, vagy 
elutasításról. 

(ha van ilyen) 

A személyes adatok címzettjei, illetve a 
címzettek kategóriái (13. cikk 1/E) – az 
„Adatfeldolgozói” táblázat alapján 
sorszámmal megjelölve 

Egyéb címzett nincs! 

 

(ha van ilyen) 

6. cikk (1) bekezdésének f) pontján 
alapuló adatkezelés esetén, az 
adatkezelő vagy harmadik fél jogos 
érdekeinek leírása (13. cikk 1/D) 

- 
 

A kezelt adatok tárolásának 
időtartama, vagy ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai (13. cikk 
2/A) 

Hirdetett állás esetén elutasítást követően: maximum 6 hónapig.  

Hirdetett állás esetén a felvételt követően: legkésőbb a 
munkaviszony megszűnéséig. 

Meg nem hirdetett állás esetén: maximum 12 hónapig 

Bármimkor: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.  
Adatforrás meghatározása, 
amennyiben az adatok nem az 
érintettől származnak (GDPR 14. cikk 2/F) 

Az adatok közvetlenül a felvételre jelentkezőtől, mint érintettől 
származnak. 

(ha van ilyen) 
Annak ténye, hogy az adatkezelő 
harmadik országba, vagy nemzetközi 
szervezet részére kívánja továbbítani a 
személyes adatokat. (13. cikk 1/F) 

Nem történik 

Az adatszolgáltatási kötelezettség, 
illetve annak elmaradásának 
következményei (13. cikk 2/E) 

A tévesen megadott kapcsolati adatok esetében Önt nem tudjuk 
elérni a döntést követően.  

A megadott adatok valóságtartalmáért és helyességéért a 
felelősség Önt terheli. A tévesen, hiányosan, valótlanul vagy 
megtévesztő módon szolgáltatott adatok esetén fenntartjuk a 
jogot a megfelelő jogi lépések megtételére és a jogi 
következmények érvényre juttatására. 

A tévesen megadott végzettségre és egyéb tapasztalatokra 
vonatkozó adatok megadása utólag a pozitív döntést is 
befolyásolhatják! 
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Az automatizált döntéshozatal 
(profilalkotás). 
Az alkalmazott logikára vonatkozó 
információk, valamint a tevékenység 
következménye az érintettre nézve. (13. 
cikk 2/F) 

nincs 

Egyéb információ A felvételre jelentkezőktől kizárólag olyan adatok kérhetők és 
tarthatók nyilván, amelyek a felvételi elbíráláshoz szükségesek. 

Nem kérünk egyéb információkat az elbíráláshoz, mint a 
személyes adatoknál megjelöltek! 

Az esetlegesen kapott egyéb személyes adatokat nem dolgozzuk 
fel, töröljük. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


