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Az FRSZ Adatkezelési Szabályzatának 3. számú melléklete

I. fejezet: Bevezetés

1) A www.frsz.hu oldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap és az FRSZ közösségi
oldalainak látogatóit a személyes adatok kezelése körében alkalmazott gyakorlatáról,
az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint
a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

2) A  szolgáltató  (adatkezelő)  a  weboldal  működtetése  során,  az  oldalon  regisztrált
személyek  adatait  kezeli  abból  a  célból,  hogy  részükre  megfelelő  szolgáltatást
nyújthasson.

3) Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és
az adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete  (a  továbbiakban  GDPR)  alapján  készült,  figyelemmel  az  információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseire is.

II. fejezet: Az adatkezelő

4) Adatkezelőnek  –  a  GDPR 4.  cikk  7.  pontja  szerint  –  az  a  természetes  vagy  jogi
személy minősül, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza.

5) Jelen  szabályzat  szempontjából  adatkezelőnek  a  Független  Rendőr  Szakszervezetet
(FRSZ) kell tekinteni, melynek alapvető adatai az alábbiak:

a. Székhelye:1146 Budapest, Thököly út 172.
b. Nyilvántartási száma: 01-02-0000731 (régi: 731/1989)
c. Adószáma: 19622110-1-42
d. Törvényes képviselője: Pongó Géza főtitkár
e. Telefon: 06 (1) 785 0010 és +36 70 775 1773,
f. E-mail: frsz@frsz.hu

6) Az  FRSZ  Adatvédelmi  Tisztségviselője:  Erdősi  Józsefné,  akinek  elérhetőségei  az
alábbiak:

a. telefon: (1) 785 0010 és 70 775 1773
b. e-mail címe: katalin.hetyei@frsz.hu

7) Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek
elérhetőségei:

a. székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
b. levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
c. telefon: +36 (1) 391-1400,
d. email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
e. honlap: www.naih.hu
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Az FRSZ Adatkezelési Szabályzatának 3. számú melléklete

III. Az adatkezelés elvei

8) Az  FRSZ  a  személyes  adatok  kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az
érintett számára átlátható módon végzi.

9) Az  FRSZ  csak  meghatározott,  egyértelmű  és  jogszerű  célból  gyűjt  adatot,  és  a
begyűjtött adatokat nem kezeli az itt leírt célokkal össze nem egyeztethető módon.

10) Az FRSZ csak az adatkezelési  cél  szempontjából  megfelelő,  releváns és szükséges
adatokat kezeli.

11) Az  FRSZ  minden  ésszerű  intézkedést  megtesz  annak  érdekében,  hogy  az  adatok
pontosak,  és  ha  lehet,  naprakészek  legyenek,  míg  a  pontatlan  személyes  adatokat
igyekszik haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni.

12) Az  FRSZ  megfelelő  technikai  vagy  szervezési  intézkedéseket  alkalmaz  annak
érdekében, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,  véletlen elvesztésével,  megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelem.

13) Az  adatkezelési  műveleteket  az  FRSZ  úgy  tervezi  meg  és  hajtja  végre,  hogy  az
érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen.

14) Az FRSZ gondoskodik  az  adatok  biztonságáról,  továbbá  –  a  technika  mindenkori
fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  az  adatbiztonság  érvényre
juttatásához szükségesek.

15) Az FRSZ arra törekszik,  hogy képes legyen a megfelelés igazolására,  és ezáltal  az
elszámoltathatóság elvének biztosításáról is gondoskodik.

16) Az  FRSZ  az  általa  végzett  adatkezelés  során  automatizált  döntéshozatalt  nem
alkalmaz, és az általa kezelt adatokat profilkészítés céljából nem használja fel.

17) Az FRSZ az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

18) Az FRSZ által  jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelés megfelel  a Nemzeti
Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  (NAIH)  által  megfogalmazott
ügyfélkapcsolat fogalmának az alábbi kritériumok szerint:

a. az adatokat közvetlenül az érintettektől vesszük fel és az adatkezelés célja az
érintett számára ismert;

b. a  kezelendő  adatok  fajtája,  az  adatkezelés  időtartama  (adattörlés)  előre
meghatározott;

c. az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használjuk fel;
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d. az  adatok  nem  kerülnek  ki  az  FRSZ  kezeléséből  (ide  nem  értve  az
adatfeldolgozóknak történő adatátadást).

IV. Az internetes adatkezelés általános szabályai és jogalapja

19) A honlap  megtekintése  során  a  technikai  működés  miatt  automatikusan  rögzítésre
kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben
-  a  felhasználó  számítógépének  beállításától  függően  -  a  böngésző,  az  operációs
rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a
felhasználó  érkezett.  Ezen adatokból  a  rendszer  automatikusan statisztikai  adatokat
generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal,
kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

20) A  www.frsz.hu a látogatók számítógépére cookie-t  küld. A cookie többek között a
felhasználóknak  történő  automatikus  üzenetek  megjelenítése  miatt  szükséges.  A
cookie-kat az FRSZ nem használja kereskedelmi célra.

21) Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen
túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

22) A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély és egyéb megkeresések esetén a felhasználó
nevét,  címét,  telefonszámát,  e-mail  címét  az  FRSZ kizárólag  kapcsolattartási  célra
használja. Az FRSZ ezen személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más
látogatói, vagy további harmadik személyek számára.

23) A  honlap  használatához  megadott  adatok  kezelése  a  felhasználó  önkéntes
hozzájárulásával,  a  jelen  tájékoztatás  ismeretében  történik.  A  személyes  adatok
kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

V. Az adatkezelés céljai

24) A weboldal látogatói adatok vonatkozásában a látogatás időpontja, az IP cím, valamint
a  böngésző  és  operációs  rendszer  adatainak  felvétele  és  tárolása  a  rendszer
működésének  sajátossága,  kezelésük  technikailag  elengedhetetlen,  kizárólag
statisztikai célokból történik.

25) A hírlevél feliratkozás vonatkozásában: az FRSZ kezelésébe adott személyes adatok
kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, az FRSZ pedig hírlevelet
küldhessen számára. A személyes adatok kezelése a hírlevél szolgáltatás biztosítása,
és  az  érintett  által  kezdeményezett  kommunikáció  céljából  történik.  A  személyes
adatokat az FRSZ eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

26) A tisztségviselői  menü célja,  hogy az FRSZ Központi  Koordinációs  Irodája (KKI)
tájékoztató  anyagok,  iratminták  és  egyéb  bizalmas  információk  rendelkezésre
bocsájtásával segítse tisztségviselőinek szakszervezeti munkáját. Ezen oldalakra csak
az FRSZ tisztségviselői léphetnek be, kizárólag a KKI által meghatározott felhasználói
név és jelszó megadásával, melynek szabályairól a tisztségviselők külön tájékoztatást
kapnak.
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27) Jogsegély  vagy  jogi  tanácsadás  céljából  történő  kapcsolatfelvételi  email  küldése
(illetve  űrlap  kitöltése)  esetén  az  FRSZ  kezelésébe  adott  személyes  adatok
kezelésének  a  célja,  hogy  az  érintett  jogsegélyt  igényelhessen,  az  FRSZ  pedig
jogsegélyt  biztosíthasson  számára.  A személyes  adatokat  az  FRSZ más  célra  nem
használja és bizalmasan kezeli.

VI. Böngésző süti (cookie) használat részletes szabályai

28) Az FRSZ honlapja,  mint  szinte  minden más weboldal,  sütiket  használ,  mivel  ez a
technikai  megoldás  a  weboldal  felhasználói,  olvasói,  és  a  weboldal  üzemeltetője
számára is hasznosak.

29) A süti (cookie) egy kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a
meglátogatott  weboldalt  tartalmazó  szerver  hozz  létre  a  kliens  webböngészője
segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A
sütik a felhasználó számítógépén,  előre meghatározott,  böngésző típusonként eltérő
helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a
webszervernek,  különféle,  a  kliensről  szóló  információkkal  együtt.  A  sütik
segítségével  a  szervernek  lehetősége  van  az  adott  felhasználó  azonosítására,  róla
különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére.

30) A sütik főbb funkciói:

a. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

b. megjegyzik  a  látogatók  egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra
kerül(het)nek  pl.  a  tisztségviselői  menübe történő belépéskor  nem kell  újra
begépelni az azonosító adatokat;

c. megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott
weboldal használatát;

d. szükségtelenné teszik már megadott adatok újra megadását;

e. általában javítanak a felhasználói élményen.

31) A sütik használatával az FRSZ adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

a. információ  gyűjtése  azzal  kapcsolatban,  hogyan  használja  az  érintett  a
weboldalt.  Annak  felmérésével  ugyanis,  hogy  weboldalunk  melyik  részeit
látogatják vagy használják leginkább, megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még
jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatják oldalunkat.

b. a  honlapot  meglátók  navigációjának  megkönnyítése  weboldalunkon,  így
biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

32) Az FRSZ honlapja által használt sütik típusai az alábbiak:

a. A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik ahhoz szükségesek, hogy
a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót. Ezen
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sütik érvényességi ideje kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a
munkamenet  végeztével,  illetve  a  böngésző  bezárásával  a  sütik  e  fajtája
automatikusan törlődik a számítógépéről.  Ezen cookie-k alkalmazása  nélkül
nem tudjuk garantálni weboldalunk használatát.

b. A célzó- és hirdetési sütik célja, hogy általuk még inkább az érintettet érdeklő
vagy a számára fontos hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik
szintén  nem  tudják  az  érintettet  személy  szerint  beazonosítani.  Olyan
információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk,
a  felhasználó  a  weboldal  mely  részére  kattintott,  hány  oldalt  keresett  fel,
mindezt az érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

c. Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is
használja  annak  érdekében,  hogy  az  oldalra  látogatókat  később  a  Google
Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje
el. Ezeket a cookie-kat az érintett a Google hirdetési beállítások kezelőjében
tilthatja  le  az  ott  található  utasítások  szerint.  (A  Google  hirdetésekkel
kapcsolatos  adatvédelmi  irányelveiről  ide  kattintva  tájékozódhat:
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/ )

d. Használatot elősegítő sütik, melyek lehetőséget biztosítanak számunkra arra,
hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait.

e. Teljesítményt  biztosító  sütiket  (a Google Analytics  sütiket)  arra  használjuk,
hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink
weboldalunkat.  Ezek  a  sütik  nem  tudják  az  érintettet  személy  szerint
beazonosítani  (az  éppen használt  IP  címet  is  csak  részben rögzítik).  Olyan
információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk,
a  felhasználó  a  weboldal  mely  részére  kattintott,  hány  oldalt  keresett  fel,
milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak
az esetleges  hibaüzenetek -  mindezt  weboldalunk fejlesztésének,  valamint  a
felhasználók  számára  biztosított  élmények  javításának  céljával.  A  Google
Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson
ide:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage 

f. Kampányaink  sikerességének  mérésére  hirdetőpartnereinktől  származó,
harmadik  fél  általi  sütiket  is  használunk  (pl.  Google  AdWords  Conversion
Tracking). Ezeket csak bizonyos cél al-oldalak látogatása esetén küldjük el a
látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának
tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

33) Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb
böngésző  alapértelmezettként  automatikusan  elfogadja  a  sütiket,  de  ezek  általában
megváltoztathatók,  hogy  megakadályozza  az  automatikus  elfogadást  és  minden
alkalommal  felajánlja  a  választás  lehetőségét,  hogy  szeretne  vagy  nem  sütiket
engedélyezni.

34) A sütik (cookie-k) alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat,
hogy  felhasználóink  nem  lesznek  képesek  weboldalunk  funkcióinak  teljes  körű
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használatára,  illetve,  hogy  a  weboldal  a  tervezettől  eltérően  fog  működni  a
böngészőben.

VII. Az FRSZ honlap médiatárában végzett adatkezelés

35) Az  adatkezelés  célja:  a  tagok  és  az  FRSZ  iránt  érdeklődők  tájékoztatása  a
szakszervezeti  eseményekről,  rendezvényekről,  és  az  FRSZ  tisztségviselőinek
nyilvánosság számára tett nyilatkozatairól.

36) Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  előzetes  tájékoztatáson  alapuló,  önkéntes  és
határozottan kinyilvánított hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja), valamint
az FRSZ jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f. pontja).

37) Az adatkezeléssel  érintettek  köre:  az  FRSZ alkalmazottai,  tagjai  és  tisztségviselői,
valamint az FRSZ által szervezett rendezvényekre meghívott más személyek.

38) A kezelt  adatok meghatározása: az érintettet  fényképe, és videó felvétel  esetében a
hangja is.

39) A személyes adatok forrása: az érintettek.

40) Az adatok tárolásának módja: digitálisan

41) Az adatkezelés időtartama: a törlési kérelem benyújtásáig.

VIII.A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés

42) Az  adatkezelés  célja:  az  érintettek  tájékoztatása  az  FRSZ  tevékenységéről,
szolgáltatásairól,  valamint  az  FRSZ  szerződéses  partnerei  által  a  tagok  számára
biztosított kedvezményekről.

43) Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  előzetes  tájékoztatáson  alapuló,  önkéntes  és
határozottan kinyilvánított hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a. pontja).

44) Az  adatkezeléssel  érintettek  köre:  az  FRSZ  honlapján  a  hírlevél  szolgáltatásra
feliratkozó természetes személyek.

45) A kezelt személyes adatok: a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személy
neve, és e-mail címe.

46) A  személyes  adatok  forrása:  az  érintett.  A  weblapon  a  hírlevél  szolgáltatásra
regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelöléssel, vagy linkre
klikkeléssel adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet
előre bejelölése.

47) A személyes adatok megismerésére az FRSZ alkalmazottai jogosultak. Rajtuk kívül az
adatokhoz  hozzáféréssel  rendelkezik  a  honlap  rendszergazdája,  valamint  a  honlap
tárhelyét szolgáltató cég rendszergazdája is.

48) Az adatok tárolásának módja: kizárólag digitálisan.
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49) Az adatkezelés időtartama: a törlési kérelem benyújtásáig. A hírlevéről az érintett az
FRSZ  honlapján  a  hírlevél  „Leiratkozás”  alkalmazásának  használatával,  vagy  az
frsz@frsz.hu címre küldött e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a
hozzájárulás visszavonását jelenti, és a személyes adatok törlését vonja maga után.

IX. A közösségi oldalakon megvalósuló adatkezelések

50) Az adatkezelés célja: az FRSZ tevékenységének és szolgáltatásainak megismertetése
és népszerűsítése céljából Facebook és You Tube oldalt tart fenn.

51) Az  adatkezelés  jogalapja:  az  adatkezelés  az  érintett  önkéntes  hozzájárulásán,  és
tevőleges  magatartásán  (megosztás,  kedvelés)  alapszik  (GDPR 6.  cikk  (1)  bek.  a.
pontja).

52) Az  adatkezeléssel  érintettek  köre:  azok  a  Facebook  és  a  You  Tube  oldalakon
regisztrációval  rendelkező természetes  személyek,  akik csatlakoznak az FRSZ által
létrehozott csoporthoz, kedvelik, vagy megosztják az ott megjelenő tartalmakat.

53) A  kezelt  személyes  adatok:  a  látogatók  által  közzétett  személyes  adatok
vonatkozásában  az  FRSZ  nem  minősül  adatkezelőnek,  de  a  közösségi  oldalak
működési  szabályzata  szerint  lehetősége  van hozzáférni  e  személyek Facebook,  és
You Tube közösségi oldalakon regisztrált személyes adataihoz. Az említett közösségi
oldalak saját rendszerei ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érintett saját
döntése  szerint  bármikor  leiratkozzon  azon  listáról,  amely  alapján  az  FRSZ
hozzáférhet a jelen bekezdés szerinti adataihoz.

54) A látogatókra  a Facebook, és a  You Tube Adatvédelmi-  és Szolgáltatási  Feltételei
irányadók. Ebből következik,  hogy az FRSZ nem felel  a Facebook és a You Tube
felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért és hozzászólásokért. Az
FRSZ nem felel a közösségi oldalak működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a
rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

55) Az  FRSZ  fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy  jogellenes,  vagy  sértő  tartalom
publikálása esetén előzetes értesítés nélkül törölje az adott hozzászólást, vagy kizárja
az érintettet a közösségi oldal FRSZ csoportjából.

X. Adatfeldolgozás

1.§ Az adatfeldolgozókra vonatkozó közös szabályok

56) Adatfeldolgozónak  a  GDPR 4.  cikk  8.)  pontja  szerint  az  a  természetes  vagy  jogi
személy (a továbbiakban együtt: cég), minősül, amely az adatkezelő, jelen esetben az
FRSZ nevében és megbízásából személyes adatokat kezel.

57)Az  adatfeldolgozó  igénybevételéhez  nem  kell  beszerezni  az  érintett  előzetes
beleegyezését, de szükséges a tájékoztatása. E kötelezettség teljesítése érdekében jelen
Tájékoztató nevesíti az FRSZ által megbízott adatfeldolgozókat.
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58) Az FRSZ kizárólag olyan cégekkel köt adatfeldolgozásra irányuló szerződést, melyek
megfelelő  garanciákat  nyújtanak  arra,  hogy  az  általuk  végzett  adatfeldolgozás
megfelel  az Általános Adatvédelmi  Rendeletben (a  GDPR-ben) és az Info.  tv.-ben
meghatározott  előírásoknak,  és vállalják,  hogy megfelelő intézkedéseket  tesznek az
érintettek jogainak védelmét biztosító technikai és szervezési feladatok végrehajtására.

59) Az  FRSZ  csak  olyan  céget  bíz  meg  adatfeldolgozói  feladatok  ellátásával,  amely
vállalja, hogy:

a. további adatfeldolgozót nem vesz igénybe;

b. a személyes  adatokat  kizárólag az FRSZ utasításai  alapján kezeli,  harmadik
személynek  nem ad  hozzáférést  az  adatokhoz,  és  külföldre  nem továbbítja
azokat;

c. biztosítja,  hogy a személyes adatok kezelésére általa feljogosított  személyek
titoktartási kötelezettséget vállalnak;

d. a  tudomány  és  technológia  állása  és  a  megvalósítás  költségei,  továbbá  az
adatkezelés jellege, körülményei és céljai,  valamint a természetes személyek
jogaira  és  szabadságaira  jelentett  kockázat  figyelembevételével  megfelelő
technikai  és  szervezési  intézkedéseket  hajt  végre  annak  érdekében,  hogy  a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot tudjon garantálni;

e. az  adatkezelés  jellegének  figyelembevételével  megfelelő  technikai  és
szervezési  intézkedésekkel  a  lehetséges  mértékben  segíti  az  FRSZ-t  abban,
hogy  teljesíteni  tudja  kötelezettségét  az  érintett  jogainak  gyakorlásához
kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;

f. segíti  az  FRSZ-t  a  GDPR-ben  meghatározott  kötelezettségei  teljesítésében,
figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére
álló információkat;

g. az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az FRSZ döntése
alapján  minden  személyes  adatot  töröl  vagy visszajuttat  az  FRSZ számára,
valamint törli a meglévő másolatokat is, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami
jog az személyes adatok tárolását írja elő számára;

h. az  adatkezelő  rendelkezésére  bocsát  minden  olyan  információt,  amely  az
FRSZ-t  terhelő  jogszabályi  kötelezettségek  teljesítésének  igazolásához
szükséges.

60) Az  FRSZ  által  megbízott  cégek  kizárólag  a  vonatkozó  vállalkozási/megbízási
szerződésben  meghatározott  szolgáltatások  végzésére  kapnak  hozzáférést  az  FRSZ
által  kezelt  adatokhoz.  Az  adatfeldolgozó  adatkezelést  érintő  érdemi  döntést  nem
hozhat, és a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az FRSZ rendelkezései
szerint  dolgozhatja  fel,  saját  céljára  adatfeldolgozást  nem  végezhet,  továbbá  a
személyes adatokat az FRSZ rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
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2.§ Az FRSZ tárhelyszolgáltatója

61) Az  FRSZ  honlap  tárhelyszolgáltatója  BC.HU  Informatikai  Korlátolt  Felelősségű
Társaság:

a. Székhelye:1155 Budapest, Wysocki u. 3.,
b. Cégjegyzékszám:01-09-982675,
c. Adószáma: 23882991-2-42,
d. Képviselője: Fenyvessy Béla ügyvezető
e. Elérhetőségek: +36-20-220-4000, e-mail: admin@bc.hu 

62) A tárhelyszolgáltató:

a. informatikai  tevékenységének  ellátása  során  hozzáfér  az  FRSZ által  kezelt
valamennyi személyes adathoz;

b. a GDPR 4. cikk 2. pontjában meghatározott adatkezelési tevékenységek közül
kizárólag az adatok tárolásának biztosításában működik közre, és gondoskodik
az adatbiztonság számítástechnikai feltételeiről.

3.§ Az FRSZ honlapjának rendszergazdája

63) Az FRSZ  www.frsz.hu címen elérhető honlapját működtető szoftver rendszergazdai
feladatait a 61) pontban jelzett cég látja el.

64) A honlap rendszergazdája:

a. informatikai tevékenységének ellátása során hozzáfér a hírlevél szolgáltatásra
regisztrált természetes személyek e-mail címéhez és felhasználói nevéhez,

b. A  honlap  rendszergazdája  a  GDPR  4.  cikk  2.  pontjában  meghatározott
adatkezelési  tevékenységek  közül  kizárólag  az  adatok  tárolásának
biztosításában  működik  közre,  és  gondoskodik  az  adatbiztonság
számítástechnikai feltételeiről.

XI. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos
jogai

4.§ A tájékoztatáshoz való jog

65) Az  érintettek  bármikor  tájékoztatást  kérhetnek  az  FRSZ-től  személyes  adataik
kezelésével kapcsolatban.

66) Az FRSZ az érintett  részére  a  személyes  adatok kezelésére  vonatkozó valamennyi
információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva adja át.

67) Az információkat az FRSZ késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás
is adható, feltéve, hogy az érintett a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.
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68) Amennyiben a kérelem összetett, vagy nagyobb számú kérelmet nyújtanak be, az egy
hónapos  határidő  további  két  hónappal  meghosszabbítható.  A  határidő
meghosszabbításáról  az  FRSZ  a  késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

69) Ha az FRSZ nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor legkésőbb a
kérelem  beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

70) Az FRSZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett
rendelkezésére  bocsátja.  Az  érintett  által  kért  további  másolatokért  az  FRSZ  az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be kérelmet, az információkat elektronikus formátumban
kell  rendelkezésre  bocsátani,  kivéve,  ha  az  érintett  másként  kéri.  A  másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti  hátrányosan mások jogait  és szabadságait.
(GDPR 15. cikk)

5.§ A helyesbítés joga

71) Az érintett jogosult arra, hogy az FRSZ-től kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését.

72) Az FRSZ az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.

73) Amennyiben az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást nem jelenti be,
annak következményeit Ő köteles viselni.

74) Amennyiben a korábban megadott személyes adat a valóságnak már nem felel meg, és
a helyes  adat  az FRSZ rendelkezésére  áll,  a  személyes  adatot  az FRSZ hivatalból
helyesbíti.

6.§ A törlés joga

75) Az érintett  jogosult arra, hogy az FRSZ-től kérje a rá vonatkozó személyes adatok
törlését, az FRSZ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a  személyes  adatokra  már  nincs  szükség  abból  a  célból,  amelyből  azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy
kifejezett hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja.

7.§ Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
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76) Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor
tiltakozzon  személyes  adatainak  jogos  érdekből  történő  kezelése  ellen.  Ebben  az
esetben az FRSZ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy  az  adatkezelést  olyan  kényszerítő  erejű  jogos  okok  indokolják,  amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez
kapcsolódnak.

8.§ Belső jogorvoslat

77) Az érintett az adati kezelésével kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, panaszát az FRSZ
Adatvédelmi Tisztségviselője számára jelezheti.

78) Az  érintett  személyes  adatai  kezelésével  kapcsolatos  bármely  kérdését,  kérését,
tiltakozását  –  az  Adatvédelmi  Tisztviselőn  túlmenően  –  szóban,  írásban  vagy  e-
mailben jelezheti az FRSZ főtitkára számára is az alábbi elérhetőségeken:

a. telefon: +36 (1) 785 0716
b. email cím: frsz@frsz.hu , frsz@orfk.police.hu 
c. postai levelezési cím: 1388 Budapest, Pf.: 52

9.§ A panasz benyújtásának joga

79) Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatósághoz panaszt nyújtson be, vagy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezzen arra
hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy
annak  közvetlen  veszélye  fennáll,  illetve  jogainak  megsértése  esetén.  A  Hatóság
vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

10.§ A bírósági jogorvoslat

80) Az érintett  jogainak  megsértése  esetén  az  FRSZ ellen  bírósághoz fordulhat,  a  per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő
székhelye  szerinti  törvényszék  illetékes,  de  az  –  az  érintett  választása  szerint  –  a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható az eljárás.
Az  eljárás  során  az  FRSZ-t,  illetve  az  érintett  adatfeldolgozót  terheli  annak
bizonyítása,  hogy  eljárása  során  nem  sértette  meg  a  személyes  adatok  kezelésére
vonatkozó jogszabályokat.
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XII. Kikötés

81) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jele Adatkezelési Tájékoztatót megváltoztassa.
Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály
azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása azonban nem jelentheti a személyes
adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal
előre közzéteszi honlapján.

Budapest, 2020. június 17.

Pongó Géza főtitkár sk.
a Független Rendőr Szakszervezet törvényes képviselője
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