
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A HostWare Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenysége során hozzá kerülő 
személyes adatokokat az általános adatvédelmi rendeletnek (EU 2016/679 GDPR) megfelelően 
kezelje. 

A HostWare Kft. ezúton tájékoztatja a személyes adatok érintettjeit az általa kezelt adatok köréről, a 
személyes adatok kezelésének módjáról, valamint az adatalany jogai gyakorlásának lehetőségeiről. 

 
 
 

1. Adatkezelő 
 
Név:       HostWare Kft.  
Székhely:      1149 Budapest, Róna utca 120. 
Telefon:      469-9000 
Email cím:      hostware@hostware.hu 
Honlap:      www.hostware.hu 
Cégjegyzékszám: 01 09 263594 
 
   
  

2. Munkavállalók adatainak kezelése 

2.1. Az adatkezelés célja 

A HostWare Kft. (mint adatkezelő) a vele munkaviszonyban álló személyek (mint adatalanyok) 
személyes adatait tartalmazó bér és munkaügyi nyilvántartást vezet, amely alapja a munkáltató és az 
alkalmazott részére készített elszámolási dokumentumoknak, és a hatóságok számára biztosított 
adatszolgáltatásnak.  

2.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés a munkavállaló és a HostWare Kft. között létrejött munkaszerződés teljesítéséhez 
szükséges. 

2.3. Az adatkezelés időtartama 

A munkavállalók személyes adatainak kezelése munkaviszony ideje alatt, majd annak megszűnését 
követően, jogszabályban előírt tárolási időtartam alatt valósul meg. 

2.4. Kezelt adatok köre 

Név, nem, születési hely és idő, adószám, személyi azonosító igazolvány szám, TAJ szám, lakcím 
igazolvány adatai; továbbá minden egyéb olyan adat, amely a munkaviszony létesítéséhez és 
fennállása alatt a hatósági adatszolgáltatások teljesítéséhez jogilag előírt. 
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3. Ügyfelek adatainak kezelése 

A vevők, szállítók, együttműködő szervezetek érdekében eljáró természetes személy – ügyfél – a 
kapcsolattartói adatok HostWare Kft. részére történő átadásával (névjegyen, e-mail útján, partneri 
adatlapon vagy egyéb módon) megerősíti, hogy elolvasta a jelen adatkezelési tájékoztatót, az abban 
foglaltakat elfogadja, és mint adatalany hozzájárul, hogy HostWare Kft. a fenti személyes adatokat az 
általános adatvédelmi törvénynek megfelelően, a jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezelje. 

3.1. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja HostWare Kft. ügyfeleivel való kapcsolattartás a cég üzleti, szakmai, szervezeti 
tevékenysége folytatása érdekében. 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása. 

3.3. Az adatkezelés időtartama 

A személyes adat kezelése az ügyfél törlési kérelméig tart. 

3.4. Kezelt adatok köre 

Név, e-mail cím, telefonszám. 

 

4. Az adatalany jogai 

4.1. Tájékoztatás 

Az adatalanynak joga van arra, hogy adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel 
kapcsolatos információkat megismerhesse. Erre vonatkozó igényét e-mail útján nyújthatja be, melyre 
adatkezelő szintén e-mailben válaszol a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül. 

4.2. Adatok helyesbítése 

Az adatalany e-mailben küldött kérésére adatkezelő lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül 
javítja a helyesbítendő adatokat, majd erről e-mailben értesíti az adatalanyt. 

4.3. Adatok zárolása 

Az adatalany e-mailben kérheti adatainak zárolását, amennyiben azt pontatlannak, vagy használatát 
jogtalannak tartja, illetve ragaszkodik a személyes adata kitörléséhez vagy megőrzéséhez az 
adatkezelő álláspontjával szemben. Ez esetben a zárolás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az adatalany 
jogos indokaival szemben. Adatkezelő a zárolásról, annak feloldásáról e-mailben értesíti adatalanyt. 
Adatkezelő a zárolást a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül végzi el. 

  



4.4. Adatok töröltetése 

Az adatalany kérésére adatkezelő a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül törli az 
adatalany személyes adatait, kivéve, ha az jogszabályba ütközik, vagy ha adatkezelő jogi igényeinek 
érvényesítéséhez szükséges.  

4.5. Adatok hordozása 

Az adatalany által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozására lehetőség 
nincs. Az adatalany kérésére adatkezelő a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül 
elektronikus formában átadja adatalany részére a róla tárolt személyes adatokat.  

4.6. Tiltakozás az adatkezelés ellen 

Az adatalany e-mailben benyújthatja tiltakozását abban az esetben, ha adatkezelő nem az adatalany 
hozzájárulása szerint kezeli annak adatait. A helyzet tisztázásának idejére adatkezelő a lehető 
leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül zárolja adatalany adatait. Amennyiben a jogtalan 
adathasználat beigazolódik, adatkezelő megszünteti azt, és tájékoztatja e-mailben az adatalanyt. 

5. Az adatalany jogérvényesítési lehetőségei 

Amennyiben adatalany adatkezelő eljárásával nem ért egyet bírósághoz vagy az alábbi hatósághoz 
fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

honlap:  www.naih.hu 

6. Adatvédelmi incidensek kezelése 

Az 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. Adatkezelő az 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, 
valamint az adatalany tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel 
érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, 
hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens 
magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de 
legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintett adatalanyt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi 
incidensről. 

7. Adatbiztonság 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden 
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez 
irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018 május 25. napjától érvényes. 

Az Adatkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: www.hostware.hu/gdpr 


