
Információ a személyes adatok feldolgozásáról 

Az információs rendszer számára: IS nyilvántartási adminisztráció 

Információ az érintett személyek személyes adatainak feldolgozásáról az Európai 

Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 13. és 14. cikke alapján, a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban csak 

„rendelet“) 

Ezen információ célja, hogy informálja Önt arról, milyen személyes adatokat dolgozunk fel, 

hogyan kezeljük őket, milyen célokra használjuk őket, kinek szolgáltathatjuk ki őket, hol 

szerezhet információt a személyes adataival kapcsolatban és hol gyakorolhatja jogait a 

személyes adatok feldolgozása során. 

Azonosító és elérhetőségi adatok: 

Az Ön személyes adatait kezelő üzemeltető a VESTYS, s.r.o.; Rapatská 911, 951 35 Veľké 

Zálužie, Szlovákia, statisztikai számjel: 52353851, info@vestys.hu (továbbiakban csak 

„üzemeltető“) 

1. A személyes adatok feldolgozásának célja és a feldolgozás jogalapja  

A személyes adatok feldolgozásának célja: nyilvántartási adminisztráció és az 

üzemeltető hatóságokkal folytatott kommunikációjának üzenetei 

A személyes adatok a Rendelet 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja alapján kerülnek 

feldolgozásra, kapcsolódva a 395/2002 T.t. számú a levéltárakról és nyilvántartásokról 

és némely törvény kiegészítéséről szóló módosított törvényhez és a 305/2013 T.t. 

számú módosított törvényhez. 

Az üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekei  

A személyes adatok feldolgozása az üzemeltető vagy harmadik fél jogos érdekei 

céljából nem kerül elvégzésre. 

2. Az érintett személyek feldolgozott személyes adatainak azonosítása 

Az érintett személyek, akiknek személyes adatai feldolgozásra kerülnek: a levelezés 

feladói és címzettjei  

A feldolgozott személyes adatok terjedelme: titulus, kereszt- és vezetéknév, aláírás, 

cím, e-mail-cím, telefonszám, a kommunikáció terjedelme a 305/2013 T.t. számú 

törvény alapján 

3. A címzettek azonosítása, a címzettek kategóriái  

Az üzemeltető személyes adatokat nyújthat olyan jogosult szervezeteknek, mint 

amilyenek az intézmények és szervezetek, amelyek számára a feldolgozást különleges 

jogszabály teszi lehetővé, vagy szerződő felek (különösen a közvetítők), akik 

szerződés alapján vállalták, hogy megfelelő biztosítékokat fogadnak el a feldolgozott 

személyes adatok védelmének megőrzése érdekében, az alábbiak szerint:  

 

A Szlovák Köztársaság 

Belügyminisztériuma   

A 395/2002 T.t. számú a levéltárakról és 

nyilvántartásokról és némely törvény 

kiegészítéséről szóló módosított törvény 

Más jogosult szervezet  általánosan kötelező érvényű jogszabály a 

GDPR Rendelet 6. cikke 1. bekezdésének 

c) pontja alapján 

 

Az érintett személy beleegyezésével, vagy az ő utasítására a személyes adatok más 

címzettek számára is kiszolgáltathatók. 
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4. A személyes adatok harmadik országba / nemzetközi szervezetek részére 

történő továbbítása  

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításra nem 

kerül sor. 

5. A forrás azonosítása, amelyből a személyes adatok származnak 

Közvetlenül az érintett személytől, vagy annak jogi képviselőjétől 

6. A személyes adatok tárolásának időtartama 

Az üzemeltető a személyes adatokat a cél teljesítéséhez szükséges ideig, de legfeljebb 

10 évig dolgozza fel.  

7. Profilalkotás 

Az üzemeltető nem dolgozza fel a személyes adatokat profilozással, vagy hasonló 

módon, amely az automatizált egyéni döntéshozatalon alapul. 

8. Az érintett személy jogai 

Az érintett személynek jogában áll az üzemeltetőtől hozzáférést kérni a személyes 

adataihoz, amelyek róla feldolgozásra kerültek, joga van a személyes adatok 

javításához, törléséhez vagy a személyes adatok kezelésének korlátozásához, jogában 

áll visszavonni a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását, joga van az 

automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozás hatástalanságához, joga van 

a személyes adatok hordozhatóságához, valamint jogában áll eljárást indítani a 

felügyelő hatóságnál. Abban az esetben, ha az üzemeltető az érintett személy 

beleegyezése alapján kezeli a személyes adatokat, az érintett személynek jogában áll 

bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését. A 

beleegyezés visszavonása nem befolyásolja a személyes adatok feldolgozásának 

jogszerűségét, amely a visszavonása előtt adott beleegyezésen alapul. Az érintett 

személy az info@vestys.hu e-mail-címre küldött e-mail útján érvényesítheti a jogait 

vagy írásban az üzemeltető címére küldött levélben. 

9. A személyes adatok közlésének kötelezettsége 

A személyes adatok közlése törvényes követelmény, a személyes adatok feldolgozása 

kötelező. Az érintett személy köteles közölni a személyes adatait, közlésük hiányában 

megsérti a törvényt. 
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