ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Briosz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
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II.

A szabályzat célja

III.



A jelen szabályzat célja, hogy az adatok kezelése során biztosítva legyen a
Briosz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság–a
továbbiakban: Társaság, mint Adatkezelő ügyfelei, munkatársai, valamint
weboldalának és közösségi oldalának a látogatói - a továbbiakban együttesen:
érintett(ek)- törvényes érdekeinek és jogainak védelme és az adatkezelés
biztonsága.



A fentiekre tekintettel a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az
Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel
kapcsolatos rendelkezéseinek.

A Szabályzat hatálya

1.

Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2020. május 21-től további rendelkezésig vagy
visszavonásig hatályos.

2.

Személyi hatály kiterjed:
-
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az Adatkezelőre, továbbá
a Munkatársakra, valamint
azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó
adatkezelések tartalmazzák, és
azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

IV.

Az Adatkezelő
1.

Jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő:
Név: Briosz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 19.
Cégjegyzékszám: 20-09-066920
Adószám: 13544799-2-20
A tényleges adatkezelés címe: 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 19.
Internetes elérhetősége: http://www.brioszkft.hu/
Telefonszáma: +36 93 323 119
E-mail: brioszkft@brioszkft.hu
Weboldal: http://www.brioszkft.hu/

V.

Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek
és a kezelt adatok körei

1.

Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, és Ügyfelek adatainak
kezelése


Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési
tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat
kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás
nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás.



A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt
adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések
meghatározása során tájékoztatja.



Általános szabály, hogy:
o egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására,
amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek
azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások
igénybevételének.
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o bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat
az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól
elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az
Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.
o Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét –
előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem
továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező
adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést
annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne
ismerhesse.
o bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok
módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről
részletes tájékoztatás kérését érintett a IV/1. pontban jelzett e-mail címre
küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység
meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva
o az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett
általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások
igénybevételének feltétele.


A Társaság szerződés teljesítése jogcímén az alkusz megbízási, valamint
biztosítási szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, kárrendezési
eljárásban történő közreműködés nyújtása céljából kezeli a vele ügyfélként
szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői
igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely
címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát,
ügyfélszámát, , online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási
listák),
Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat
ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának
időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
 Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai:
- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
- A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
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2.

Marketinggel kapcsolatos adatkezelés, Közösségi oldalakon történő jelenlét és
marketing:


Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi
oldalakon.



A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és
az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes
hozzájáruláson alapul.



Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi
oldalait, különösen a facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon
megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.



Kezelt adatok köre és célja:






érintett publikus neve
érintett publikus fotója
érintett publikus e-mail címe
érintett közösségi oldalon
küldött üzenete
érintett értékelése






azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás



minőség javítás



Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az
érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.



Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő
tartalmainak követésével, kedveléséhez.



Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a
közösségi oldal lehetővé teszi.



Adatkezelő
közösségi
oldalán,
különösen
Facebook
oldalán
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az
Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt
összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál
szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az
ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.



Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről
van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását
a képek közzététele előtt.
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Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott
közösségi oldalon kaphat.



Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

3.

Weboldal látogatási adatok:


A IV/1. pontban megjelölt weboldal meglátogatásakor a webszerver
felhasználói adatokat nem rögzít.



Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra
mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók
tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner
cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is
tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak
adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt az adott
oldalon az adatait bármilyen formában megadná.



Adatkezelő a következő cookie-kat használja:
o Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a
weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül
Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő
működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett
információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek
be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing
célokra használhatók fel.
o Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett
igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által
választott beállításokat
o Célzott cookie-k:A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon
megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez.



Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez
el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az
Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon, miközben a Google
webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A
kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A
kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon
található bővebb információ.



Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja
személyes adatok gyűjtésére.
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4.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes
böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban
lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése


Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett
álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon
(pl. elektronikus vagy papír alapon). Kérés nélküli jelentkezők közül is történik
kiválasztás.



Az Adatkezelő a munkára jelentkezés céljából érkezett, személyes adatokat
tartalmazó önéletrajzok esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja
között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon
érkezett önéletrajz.



A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy zárható irattárban
papíralapon is tárolhatja a Társaság.



Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.



Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által
meghirdetett álláspályázatra jelentkezik vagy önéletrajzát eljuttatja az
Adatkezelőhöz.



A kezelt adatok köre és célja:
név
születési hely, idő
e-mail cím
lakcím
megpályázott pozíció megnevezése
korábbi
munkatapasztalatok
felsorolása

iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret
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azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
jelentkezés beazonosítása
a pozíció elbírálásához, a megfelelő
kompetenciával
rendelkező
munkatárs
kiválasztásához
szükséges
a pozíció elbírálásához, a megfelelő
kompetenciával
rendelkező
munkatárs
kiválasztásához
szükséges
a pozíció elbírálásához, a megfelelő
kompetenciával
rendelkező
munkatárs
kiválasztásához
szükséges

különleges adat: pl. egészségügyi
adat, megváltozott munkaképességű
személy orvosi adatai
a
megküldött
önéletrajzban
feltüntetett egyéb adatok





csak akkor történik különleges adat
kezelése, ha a pozíció betöltéséhez
szükséges
a pozíció elbírálásához, a megfelelő
kompetenciával
rendelkező
munkatárs
kiválasztásához
szükséges
megküldött motivációs levél
a pozíció elbírálásához, a megfelelő
kompetenciával
rendelkező
munkatárs
kiválasztásához
szükséges
Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, a kiválasztási
eljárásban történő részvétel, a meghirdetett munkakör betöltése valamint a
kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
o A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az érintett szervezeti
egységvezető a felelős, így a jelen adatkezeléssel összefüggő feladatai
ellátása során köteles az érintettek jogait biztosítani.
o Érintett az álláspályázat szerinti módon vagy érdeklődés céljából
eljuttatja adatait az Adatkezelő részére.
o A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan elektronikus úton, emailen keresztül történő adatmegküldéssel történik.
o Adatkezelő a kiválasztási folyamat során áttanulmányozza a
jelentkezéseket, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb
személyeket személyes interjúra hívja be.
o A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben
szakmai teszt kitöltésével folytatódik.
o A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér
véget.
o Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra
jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az
Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak
ellenőrzése céljából.
o Az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő megtekintheti az érintett
közösségi oldalán létrehozott, bárki számára nyilvános információit.
Amennyiben az interneten található adatok az értékelés részévé válnak,
az Adatkezelőnek lehetőséget kell biztosítania, hogy azokat az érintett
megismerhesse, vitathassa.



Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, azaz a meghirdetett munkakör
betöltéséig, a munkaszerződés megkötéséig, vagy az érintett hozzájárulása
alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési
igényéig.
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5.

Panaszkezelés:


Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a megrendelt termékre
és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail,
postai út) közölhesse.



Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
tevékenységére panasszal kíván élni.



Az adatok kezelésének a célja:
Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő
adatok felvétele.



A kezelt adatok köre és célja:
név
a panasz azonosítója
a panasz beérkezésének az időpontja
telefonszám
a
beszélgetés
során
megadott
személyes adatok
számlázási/levelezési cím
a
panaszolt
termék/tevékenység/mulasztás
a panasz

azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
azonosítás
kapcsolattartás
a panasz kivizsgálása
a panasz kivizsgálása



Az adatkezelés célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.



Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
o Az érintett a panaszát szóban vagy írásban közli az Adatkezelővel.
o Amennyiben az érintett a panaszát szóban teszi meg, arról az
Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel.
o Az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül
kivizsgálja és megválaszolja.



Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7)
bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati
példányát öt évig kezeli.
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VI.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás

1.

Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a
következő szabályokat kell betartani és betartatni:
o Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
o Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és
nyilvánosságra hozataláért.
o Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót
nem vehet igénybe.
o Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
o Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való
tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az
Adatkezelőnek.
o Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más
adatkezelővel történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása,
vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.
o Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja
egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye
meghatározott.
o Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a
nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az
adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében
adja meg.


Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a
továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési
jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a
címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.



Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé:
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o Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei
számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a
Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt,
valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.
Adatkezelő a Partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt
elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő Partnerei/
adatfeldolgozói a Szabályzat mellékletében kerülnek meghatározásra.
Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat
továbbíthatja Partnerei számára, amelyekhez Érintett előzetesen
hozzájárult.
o
Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy
érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a
lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.
o
Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon
túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot,
ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson kívül eső más
adat továbbítása tilos.

VII.

Adatbiztonság, a személyes adatok tárolása,
információbiztonság


Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.



Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi
a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök
útján tárolt adatállományok tekintetében.



Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt
adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.



Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
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Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.



Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen
szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások,
eljárási rendek útján is gondoskodhat.



Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb,
adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott,
az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.



Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében
gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat
foglalkoztat.



Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.



Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése,
törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt
védelmi szintet nyújtja.



Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül,
bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer
biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek
betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az
Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.



Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható,
beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem
minősülnek.
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Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve
az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az
orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az
Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve.

Hatályos: 2020. május 21-től
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