
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Szervezeti integritást sértő esemény bejelentője részére 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
Adatkezelő megnevezése: KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövidített elnevezés: KDMFÜ Nonprofit Kft.  

Cégjegyzékszám: 17-09-012540 

Adószám: 28820921-2-17 

 

II. ADATKEZELÉS 

 

Amennyiben a KDMFÜ Nonprofit Kft. vonatkozásában szervezeti integritást sértő eseményt1 

észlel lehetősége van - akár anonim módon –az alábbi elérhetőségeken az alábbi e-mail címen 

bejelentést tenni:  

Email: info@kdmfu.hu,  

Levelezési cím: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. Globe3 Irodaház, 5. emelet 

 

Itt jelezheti anonim módon, vagy nevének és e-mail címének megadásával postai úton, ha 

szervezeti integritást sértő eseményt észlel.  

Az Ön által megadott személyes adatait kizárólag a bejelentése kivizsgálása és 

megválaszolása céljából használjuk fel. 

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) és az az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

előírásai alapján, valamint belső szabályozása alapján végzi az adatkezelést. 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan felmerülő szervezeti 

integritást sértő események bejelentések kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk szerinti hozzájárulás, illetve jogi kötelezettség 

teljesítése lehet. 

A kezelt adatok köre: a bejelentő neve (amennyiben nem anonim módon történt a bejelentés), 

levelezési címe, (ha levélben nyújtotta be a bejelentést) telefonszáma (ha telefonon vár választ), 

email címe (ha elektronikus levélben vár választ).  

Az adatkezelés időtartama: Irattározási tervben meghatározott ideig.  

 

 
1 Szervezeti integritást sértő esemény:  

-minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó szabályoktól, jogszabályi keretektől, valamint a meghatározott célkitűzésektől eltér, 

így különösen valamely hatályos jogszabály, vagy a Társaság belső előírásainak szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan 

tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, a vagyongazdálkodását, vagy a feladatellátását, bármely tevékenységét sérti 
vagy veszélyezteti, kezdve a korrigálható kisebb mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól a súlyosabb büntető-, szabálysértési 

ügyekig, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményekig, továbbá a szervezeti integritást sértő esemény, mind a korábbi 

„szabálytalanságok” fogalmi körébe tartozó, mind a visszaélés, csalás, korrupció megsértésének esetei is. 

 



 

 
 

A kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, 

az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat 

gyakorolhatja.  

 

II. AZ ADATKEZELŐ, AZAZ A KDMFÜ NONPROFIT KFT. 

KÖTELEZETTSÉGEI 

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a tudomására jutott minden adatot bizalmasan kezel, ettől csak akkor 

térhet el,  

- ha Ön erre kifejezetten engedélyt ad; 

- ha jogszabály ezt kötelezően előírja számára; a KDMFÜ Nonprofit Kft. köteles a bíróság és a 

hatóságok megkeresésére az Ön személyes adatait is feltárni. Az adattovábbítás jogalapja ebben 

az esetben a hatóság, illetve a bíróság jogerős aktusa, a GDPR szerinti jogi kötelezettség 

teljesítése. 

 

III. ADATBIZTONSÁG 
Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 

Ön adatainak biztonságát garantálja. Az Adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített 

dedikált szerverén, védetten és zártan található. 

 

IV. AZ ÖN JOGAI 
Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség 

és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes 

adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező 

adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai 

hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában 

legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. 

 

IV.1. Hozzáférés 

 

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott –

bejelentésére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek 

keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást: 

- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

- az adatkezelés céljai;  

- az érintett személyes adatok kategóriái;  

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

adatokat közölték vagy közölni fogják; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

- az Ön jogai; 

- az Ön jogorvoslati lehetőségei;  

- az adatforrásokra vonatkozó információ. 

 

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai 

másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), 

illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat 

igénylése ingyenes. 

 



 

 
 

IV.2. Helyesbítés 

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott bejelentés alapján – jogosult kérni az 

Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos 

adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, 

kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az 

Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. 

Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem 

végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett 

műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.  

 

IV.3. Törlés 

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott bejelentés alapján – jogosult kérni az 

Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő 

feltételek valamelyike fennáll: 

- a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra; 

- aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége 

tekintetében. 

 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes 

adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt 

személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége 

a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek 

alapján is fennállhat.  

 

IV.4. Az adatkezelés korlátozása 

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott bejelentés alapján – jogosult kérni az 

Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi 

esetekben: 

- aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok 

kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást; 

- a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön 

vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok 

pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak-

e az adatkezelés folytatásának felételei. 

 

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem 

végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása 

esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni: 

- az érintett hozzájárulása alapján; 

- jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme; 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme; 

- fontos közérdek. 

 



 

 
 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt. 

 

IV.5. Adathordozhatóság 

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az 

Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok 

további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az 

Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.  

 

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, bejelentés kivizsgálásának 

teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára 

lehetőség nincs. Az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, 

papír alapon bocsátja rendelkezésre.  

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes 

adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is 

jogosult az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra. 

 

IV.6. Tiltakozás 

 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott bejelentés alapján – bármikor 

tiltakozhat a személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az 

Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-

e, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok 

kezelését folytatja. Ellenkező esetben a személyes adatok tovább nem kezeli. 

 

 IV.7. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk 

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 

1 hónapon belül tájékoztatja Önt a bejelentés nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén 

– figyelembe véve a bejelentés összetettségét– ez a határidő további 1 hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a bejelentés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.  

 

Amennyiben a bejelentése nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, 

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által 

megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a bejelentést, a 

tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri. 

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.  

 

 



 

 
 

A bejelentés teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az 

arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön 

személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából. 

 

V. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön 

személyes adatait, esetleg, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem 

vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet. 

 

V.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

 

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal 

fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén: 

- Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

- Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

- Telefon: +36-1-391-1400 

- Fax: +36-1-391-1410 

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- Honlap: http://www.naih.hu 

- Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

V.2. Bírósági jogérvényesítés 

 

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az 

Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai 

alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 

választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy 

konzultáljon ügyvéddel. 

 


