ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS HONLAP LÁTOGATÓK RÉSZÉRE
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) 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 sz áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint
ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás
szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő megnevezése:
Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvény Társaság
Adatkezelő rövidített neve:
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 18-10-100557
Adatkezelő adószáma:
11305433-2-18
Adatkezelő székhelye:
9700 Szombathely Saághy István u. 15.
Adatkezelő e-elérhetősége:
titkarsag@szherdeszet.hu
Adatkezelő képviselője:
Bugán József vezérigazgató
AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE:
Adatvédelmi tisztviselő:
L Tender Zrt.
E-mail cím:
titkarsag@szherdeszet.hu

KAPCSOLATFELVÉTEL
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A Társaság saját honlapot üzemeltet, amely a http://www.jelivarazskert.hu weboldal.
A honlap üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat az Adatkezelő részben maga,
részben az Imagine Creative Consulting Kft. bevonásával látja el.
A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az
ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül a látogató
felvegye vele a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel menüpont alatt lehetséges a kapcsolatfelvétel az
Adatkezelő által megadott e-mailcímeken keresztül.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
KEZELT ADATOK KÖRE:
e-mailcím
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az

Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsátani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig vagy az érintett törlési kérelméig.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
- kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén)
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).
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AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő területén tartózkodókról fénykép vagy videó felvétel (a továbbiakban együtt: felvétel)
készülhet. A felvételeket az Adatkezelő felhasználhatja honlapján, hirdetési felületeken, újságokban,
plakátokon, hirdetményeken, egyéb felületeken.
Nevezett tevékenység az Adatkezelőnél foglalkoztatott személyek személyes adatinak kezelését is
eredményezheti, amennyiben a felvétellel érintett területen tartózkodnak.
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az adatkezelés során a
foglalkoztatottjai személyes adatai védelmét és magánszféráját tiszteletben tartsa. Ennek érdekében az
Adatkezelő a vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyeket a felvétel készítéséről
megelőzően, megfelelő időben, a helyben szokásos módon, külön is tájékoztatja és – a munka szervezése
útján és egyéb eszközökkel - lehetőséget biztosít a feladatkörében érintett, ekként a helyszínen
tartózkodó foglalkoztatottnak arra, hogy a felvétel elkészítésénél ne legyen jelen, valamint arra, hogy –
tiltakozása esetén – az elkészítésre kerülő felvételen ne szerepeljenek. A foglalkoztatottak számára a
helyben szokásos módon nyújtott tájékoztatáson túl is elérhetőek az Adatkezelő bármely látogatója
számára is elérhető tájékoztatók (honlap, közösségi portál, a felvétellel érintett helyszín belépési pontján
kihelyezett tájékoztató).
Az Adatkezelő a felvételek készítése során akként jár el, hogy az elkészített felvételek soha nem
irányulnak foglalkoztatottjai egyedi megjelenítésére, Őket kizárólag a tömeg részeiként ábrázolja. Az
elkészült felvételek bármely közzététele előtt az Adatkezelő azokat körültekintően megvizsgálja annak
érdekében, hogy lehetőség szerint olyan felvétel közzétételére kerüljön sor, amely a rajta szereplők
számár semmilyen szempontból nem jár kellemetlenséggel.
Természetesen a foglalkoztatottakat az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelés során is bármikor
megilleti a tiltakozás joga.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az Adatkezelő arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel
összefüggésben a rendezvényeken video- és fényképfelvételek készítése és felhasználása. A felvételek
jubileumi megemlékezés céljából történő felhasználása és archiválása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint nincs szükség az érintett
hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén.
KEZELT ADATOK KÖRE:

az érintett képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb – az elkészített felvételek útján
megismerhető - személyes adatok
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő a felvételeken szereplő személyes adatokat marketingtevékenységével összefüggésben
kezeli, ekként azokat nyilvánosságra hozhatja a fentiek szerint. Nyilvánosságra hozatal esetén a
felvételen szereplő személyes adatok harmadik személy számára hozzáférhetővé válnak. Az
adattovábbítás jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bek.-nek f) pontja szerinti
jogos érdeke.
Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő
kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során
személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a
kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A honlap működéséig
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek
esetén),
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat az adatkezelés ellen.
COOKIES
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által
melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek
elhelyezésre a látogató számítógépén.
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Az Adatkezelő a honlapon az alábbi cookiekat használja:
cookieconsent_dismissed: Ebben az esetben a felhasználó cookie-hozzájárulási állapotát tárolja az
aktuális domainhez.
_ga; Regisztrál egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató
hogyan használja a webhelyet.
_gid; Regisztrál egy egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy az adott
látogató egy napon belül hányszor tér vissza az oldalra.
PHPSESSID; A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.
_atuvc; Az AddThis widgetek működéséhez szükséges. A honlapba beágyazott facebook doboz
használja ezt a sütit.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google
Analytics, valamint cookiek segítségével.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
KEZELT ADATOK KÖRE:

a látogatóhoz rendelt egyedi azonosító, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy
hatóság rendelkezésére bocsátani.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
cookieconsent_dismissed esetében rögzítéstől számított 1 év
_ga esetében rögzítéstől számított 2 év
_gid esetében rögzítéstől számított 1 nap
PHPSESSID esetében böngésző bezárásáig
_atuvc esetében rögzítéstől számított 1 év
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feltételek esetén)
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
***

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR
által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető,
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy
személyazonossága igazolását követően a Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást
szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más
esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon
belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal
hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt
indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton
tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el.
Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot.

