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A Stone Net Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Nagymihály Ádám Károly 

ügyvezető, Cg. 06 – 09 - 018364, adószáma:23789757-2-06) 6787 Zákányszék, Tanya 76. 

alatti székhelyű gazdasági társaság – 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, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 

előírásai szerint jelen adatvédelmi szabályzattal nyújt tájékoztatást tevékenysége során a 

személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog, mint Magyarország 

Alaptörvényében (a továbbiakban: Alaptörvény) meghatározott alapvető jog 

érvényesülésének biztosítása, illetve a Stone Net Kft által kezelt személyes és különleges 

adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a személyes és különleges 

adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása. 

 

I. Az adatkezelő személye: Stone Net Kft, a továbbiakban adatkezelő. 

II. Adatvédelmi tisztviselő nem kerül kinevezésre. 

III. Az adatvédelmi szabályzat időbeli hatálya: 2019. június 1. napjától visszavonásig. 

IV. Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Stone Net Kft minden személyes 

adatot érintő adatkezelésére, valamennyi szervére, testületi, tisztségviselőjére, 

alkalmazottjára (függetlenül a foglalkoztatási jogviszony jogijellegétől). Az 

adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed továbbá a Stone Net Kft-vel szerződéses 

kapcsolatban álló valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi 

személyiség nélküli szervezetre (beleértve ezen szervezetek alkalmazottjait is). 

Biztosítani kell, hogy a jelen bekezdés körébe tartozó szervezetek, valamint 

személyek a Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék, a velük kötött 

polgári jogi szerződésnek erre vonatkozóan utalást kell tartalmaznia. A közérdekű, 

valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények 

teljesítésének rendjére az Info tv. Illetőleg a GDPR rendelkezései irányadók. 

Amennyiben a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatok 

megismerésére irányuló igények teljesítése során személyes adatok kezelése (így 

különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala stb.) válna 

szükségessé, úgy – a személyes adatok kezelését illetően – a jelen Szabályzat 
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rendelkezései az irányadók. Az adatvédelmi szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 

adatkezelő által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan 

folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes 

adat kezelése megvalósul. A jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Stone Net 

Kft tevékenysége során keletkező valamennyi iratban található személyes adatok 

védelmére, illetve kezelésére. 

V. Fogalmak: 

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 

szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 

nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, 

így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés 

vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait 

és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja. 

d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat 

kezel.  

e) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi 

vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá 
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személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

f) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak. 

g) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

h) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

i) képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel 

rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban 

megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy 

adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet 

értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában. 

j) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet 

folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 

További fogalmak: 

k) adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és 

jellegének felmérését szolgáló dokumentum. 

l) technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és 

bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban 
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történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén 

naprakésszé teszi.  

VI. Az érintettek jogainak érvényesülése 

Az érintett az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

➢ kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

➢ kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

➢ visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását 

➢ kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy 

➢ az azokkal elérendő célból az adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 

➢ kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

➢ élhet adathordozhatósághoz való jogával. 

a) Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról. 

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik: 

- a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja; 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés (az 

adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett 

gyermek) esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

- adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha 

van ilyen; 

. 

- az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak 

érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet 

a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 
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- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 

- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 

a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, 

hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy 

milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel bír. 

 Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett 

rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

- az adatkezelőnek az elérhetőségei; 

- a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

- adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli 

címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 

személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy 

annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a 

megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának 

megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 
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Az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és 

átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 

- a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

- ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az 

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga; 

- a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 

a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való 

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e; és 

- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel bír. 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az 

érintettet erről az eltérő célról és az előzőkben említett minden releváns kiegészítő 

információról. 

Az előzőket nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

- az érintett már rendelkezik az információkkal; 

a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1) 

bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés 
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esetében, vagy amennyiben a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés 

céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell 

hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett 

jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében; 

- az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy 

- a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai 

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási 

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 

b) Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett 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 következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: 

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal 

ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
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adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

 Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 

kéri. 

c) A helyesbítéshez való jog 

Az érintett 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. 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; 

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 

kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben 
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Ha az adatkezelés az előzők alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

e) Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 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 az adatkezelő, amelynek a 

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

- az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a 

személyes adatok kezeléséhez) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 

(érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentebb írtak szerinti gyakorlása során az 

érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes 

adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adathordozáshoz való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét. Az említett 

jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges. 

Az fentebb említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

f) A törléshez való jog 

1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  
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a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását 

(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre jogos érdeken alapuló adatkezelés miatt szükség van  

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

 

2. Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az 

adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra 

alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez. 

3. Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első lépésként 

megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek 

érdekében az adatkezelő elkérheti az érintett és az adatkezelő között fennálló 

szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), 

az érintett számára az adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről 

nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az adatkezelő azonban nem kérhet 

azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván). 

4. Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles 

mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból 

törlésre kerüljön. 

5. Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés 

megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő írja alá egy személyben.  

A törlési jegyzőkönyv tartalmazza: 

a) az érintett nevét 

b) a törölt személyes adattípust  
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c) a törlés időpontját. 

6. Az adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a 

személyes adat továbbításra került. 

VIII. Az adatkezelés jogalapja, célja 

a) Stone Net Kft tulajdonában álló lakás bérbeadása 

A Stone Net Kft a tulajdonában álló lakást bérbeadás útján hasznosítja. Az adatkezelés 

jogalapja szerződés teljesítése GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pont. A Stone Net Kft a 

szerződésben megadott személyes adatokat a szerződés fennállásáig, de legtovább a 

szerződésből eredő követelés érvényesítése elévülési idejéig kezeli. (Ptk 6:22. §). 

b) Bizonylatok, számlák 

A Stone Net Kft a tevékenysége során számlákat állít ki, fogad be, számviteli bizonylatokat 

készít, kétpénzátutalási megbízásokat állít ki, ad át, fogad be, illetve bevételi bizonylatokat 

készít a költséghozzájárulások, a hulladékgazdálkodási díjak beszedésére, befogadására. Ezek 

a dokumentumok tartalmaznak személyes, adatokat, például, név, telefonszám, lakcím, 

bankszámla szám. 

Az adatok kezelésének a jogalapja GDPR 6. cikk 1. bekezdés b. pont, szerződés teljesítése. A 

bizonylatokat a 2000. évi C. törvény, a számvitelről 169. § (1) és (2) alapján 8 évig kell 

megőrizni. 

c) Elektronikus levelezés 

A Stone Net Kft az üzleti partnerekkel elektronikus úton is tartaja a kapcsolatot, ezáltal az 

elektronikus levelezés során személyes adatokat kezel. A személyes adatok az érintett a 

GDPR 6.cikk (1) a. pontja alapján, önkéntes hozzájárulással adja meg. Az elektronikus 

levelezést az adatkezelő 1 évig őrzi meg, utána törli. 

d) Taggyűlési jegyzőkönyvek, alapító okirat, annak módosításai 

A Stone Net Kft a törvényes működéséhez taggyűléseket tart, évente legalább egy 

alkalommal, a taggyűlésen résztvevők a jegyzőkönyvet aláírják, a jegyzőkönyv tartalmazza a 

jelenlévők nevét. A Stone Net Kft alapító okirata is tartalmaz személyes adatokat. Az 

adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) c. pont, jogi kötelezettség teljesítése (2013. évi V. 

törvény, a Polgári Törvénykönyv 3:5.§). Ezeket a dokumentumokat a Stone Net Kft a 

működésének az idejéig megőrzi, az alapító okirat módosításával kapcsolatos iratok a 
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cégbírósághoz is benyújtásra kerülnek, ezért azokat a cégbíróság őrzi, az adatok nem 

törölhetők. 

e) Munkaügyi iratok 

A Stone Net Kft, mint munkáltató a munkavállaók személyes adatait tartalmazó, többek között 

a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időt igazoló dokumentumokat kezelnek. 

Ezek a munkaügyi iratok az 1995. évi LXVI törvény 3.§ j. pontja alapján nem selejtezhetők. 

Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) c. pont, jogi kötelezettség teljesítése. 

A Stone Net Kft tájékoztatja az érintetteket, hogy az alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adat Adatkezelési célok 

Név. 

az érintett azonosítását szolgálja 

valamennyi adatkezelési cél 

vonatkozásában. 

Cím: 

az érintett azonosítását szolgálja 

valamennyi adatkezelési cél 

vonatkozásában. 

Elektronikus elérhetőség: 

az érintett azonosítását szolgálja 

valamennyi adatkezelési cél 

vonatkozásában. 

Telefonszám 
az érintettel való kapcsolattartást szolgálja 

(jogos érdek) 

Természetes személyazonosító 

adatok:(anyja neve, születési hely és idő) 

Csak bérlők esetében, az életkor és a 

születési hely 

idő, anyja neve szükséges a bérleti díj 

elmaradásához kapcsolódó behajtáshoz 

Munkavállalók személyes adatai: 

családi és utóneve, adóazonosító jel, 

születési idő, biztosítási 

jogviszonyának kezdete, kódja, 

megszűnése, a biztosítás 

szünetelésének időtartama, a heti 

munkaidő, a FEOR-szám, a 

TAJ szám, a végzettségét, 

szakképzettségét, szakképesítését, 

továbbá az ezt igazoló okiratot 

kibocsátó intézmény neve és az okirat 

száma. 

Munkajogi jogszabályok rögzítik a 

munkáltató számára, hogy a 

kötelezettségei teljesítése érdekében kezelje 

a munkavállalók 

bizonyos személyes adatait. (1997. évi 

LXXX. törvény 46. § 2. bek., 

adatszolgáltatás az állami adó- és 

vámhatóság felé a 2017. évi 

CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, 

valamint az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. 

törvény 3. és 11.§ -ban 

meghatározottak szerint) 

 

 

Adattovábbítás, könyvelés céljából: Szám – Adós Kft 2800 Tatabánya Magyary Zoltán utca 

1 fszt.2. 
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Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok teljesítése céljából: The Flow Kft 2800 Tatabánya 

Farkastó utca 62. 

Az adatok informatikai védelmét a Stone Net Kft biztosítja. 

 

 

Tatabánya, 2019. június 13. 

 

 

 

 

Stone Net Kft 

adatkezelő 

 

 


