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ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete  
(GDPR) alapján 

 
 

I. Az Adatkezelő 
 
Neve:   Mikron Forgácsolás- és Méréstechnikai Kft. 
Elérhetősége:  2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Képviselője:  Péter Balázs ügyvezető 
Elérhetősége:  2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
   balazs.peter@mikron-fm.hu 
 
Adatvédelmi tisztviselő 
Név:   - 
Elérhetőség:  - 
 
Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a GDPR 37. cikkében foglaltakra figyelemmel nem kerül sor. 

 
II. Adatkezelési tevékenységek 

 
  

Adatkezelés célja  
(a jogalapra hivatkozással) 

 
Érintettek 

 
Személyes adatok kategóriái 

 
Címzettek 

(akikkel a személyes adatokat 
közlik) 

Adatok tárolásának 
időtartama 

(adatok törlésének 
határideje) 

 
1.  

 
Ø Munkaszerződés teljesítése,  
Ø Az érintett 

munkaszerződésben/egyéb 
nyilatkozatban foglalt 
hozzájárulása, 

 
Az 
Adatkezelő 
alkalmazottai 

 
Személyes adatok: 
Ø Név,  
Ø Születési hely, idő, 
Ø Anyja neve 
Ø Lakcím 
Ø adószáma 

 
Adott esetben: 
- pályázaton való részvétel, 

pályázati előírások teljesítése 
érdekében; 

- végrehajtó felé 
adatszolgáltatás, a munkáltatót 

 
Munkaviszony 
fennállása, vagy ezt 
követően a 
vonatkozó 
jogszabályok szerinti 
időtartamig  
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Ø Munkaviszonnyal összefüggő, 
Munkáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettségek teljesítése  

 
(GDPR 6. cikk (1) a), b),c) pont) 

Ø személyi ig. szám 
Ø állampolgárság 
Ø Taj szám 
Ø bankszámlaszám(ok) 
Ø elérhetőség  

(telefon, e-mail cím) 
Ø szakmai képzettséget 

igazoló bizonyítvány 
másolat(ok) 

Ø önéletrajz 
Ø családi állapot 
 
Jövedelemre vonatkozó 
adatok: 
Ø nettó munkabér 
Ø járulékok 
 
 

terhelő törvényi kötelezettség 
teljesítése érdekében; 

- bank felé adatszolgáltatás, a 
munkáltatót terhelő 
jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése érdekében. 

 
2.  

 
Ø Munkaszerződés teljesítése,  
Ø Az érintett 

munkaszerződésben/egyéb 
nyilatkozatban foglalt 
hozzájárulása, 

Ø Munkaviszonnyal összefüggő, 
Munkáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettségek teljesítése  

 
 (GDPR 6. cikk (1) a), b), c) pont) 
 
 
 

 
Az 
Adatkezelő 
alkalmazottai 

 
Munka-alkalmassági orvosi 
nyilatkozatok 
 
Egészségügyi adatok: 
betegség kód (táppénz esetén) 
 
Kötelező foglalkozás 
egészségügyi vizsgálat 
eredménye 

 
- 

 
Munkaviszony 
fennállása, vagy ezt 
követően a 
vonatkozó 
jogszabályok szerinti 
időtartamig 
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3.  Ø Szerződés teljesítése, követelés 
behajtása 
 

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

Partner cég ügyvezetőjének 
neve,  
adott esetben cégkivonatban 
szereplő személyes adatok 

 
- 

Szerződés 
teljesítése/megszűnése 

 
4.  

 
Ø Szerződéskötés, szerződés 

teljesítése 
 

(GDPR 6. cikk (1) b) pont) 

  
Magánszemély partner neve, 
címe 

 
Adott esetben a követelés 
behajtásában közreműködő jogi 
képviselő 

 
Szerződés 
teljesítése/megszűnése 

 
 

III. Tájékoztatás az érintettek részére 
 

1. Az érintettek jogai: 
 
1.1. Hozzáféréshez való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérésre 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 jelen Tájékoztatóban foglalt 
adatokhoz, információkhoz hozzáférést kapjon. 

 
1.2. Helyesbítéshez való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 
adatokat. 
 
Amennyiben az adatkezelés célja indokolja, az érintett az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

1.3. Törléshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

 
1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  
a) 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;  
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  
d) az érintett 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.   
 

1.5. Tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével szemben, 
amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapul, azaz: 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges;  
f) 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. 

 
1.6. 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:  
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződéls megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megkötéséhez szükséges; és  
b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.   

 
1.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog 
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Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 
1.8. Panasz benyújtásának joga 

 
Az érintett panasszal fordulhat a Felügyeleti Hatósághoz. 
A Felügyeleti Hatóság neve, elérhetősége:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) 

 
 

2. További információk: 
 
2.1. A személyes adat szolgáltatása az I. pontban foglaltak szerint jogszabályon, illetve szerződéses kötelezettségen alapul, és az az Adatkezelő 

jogszabályon/szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben kötelező.  
 

2.2. Az Adatkezelőnél automatizált döntéshozatal nem történik. 
 
2.3. Az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljáról eltérő célból további adatkezelést nem végez. 
 
2.4. Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettől szerezte meg, így jelen Tájékoztatás a GDPR 13. cikkén alapul. 
 

Budaörs, 2018. május 25. 
   
 


