ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1 Általános rendelkezések
Az adatkezelő adatai (a továbbiakban Társaság, mint adatkezelő):
1. teljes cégnév: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
2. rövidített név: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.
3. székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
4. adószám: 11554235-2-09
5. cégjegyzék szám: 09-09-005171
6. nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
7. elektronikus elérhetőség: office@debrecenairport.com
8. adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség: dpo@debrecenairport.com
9. adatvédelmi tisztviselő: Szilágyi Ágnes
10. telefonos elérhetőség: +36-52/521-192
A Társaság jelen Szabályzattal kívánja biztosítani az Infotv. 15. §-ában, valamint a GDPR rendelet
12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását, így az érintettek
megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés

céljáról,

jogalapjáról,

időtartamáról,

és

az

adatkezeléssel

összefüggő

tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Társaság kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél
szempontjából szükségesek. A Társaság semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges
adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai
véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros
szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba,
illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek,
hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem
állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
A Szabályzattal a Társaság tájékoztat a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és
technikai intézkedéseiről, valamint a jogaik gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira, a szabályzat bizonyos
részei a Társasággal üzleti, illetve szerződéses kapcsolatba kerülő és üzleti információkat

megismerő természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra
(továbbiakban: Partnerek) a velük kötött szerződés alapján.
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a személyes adatok kezelését, feldolgozását megvalósító
rendszerekre, folyamatokra.
A Szabályzat évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerül az adatvédelmi tisztviselő
által.
A nyilvános Adatvédelmi Szabályzat kizárólag a www.debrecenairport.com/adatvedelem oldalon
érhető el.

2 Az adatvédelem alapelvei, alkalmazott jogszabályok
A Társaság kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést a cél
eléréséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. A Társaság személyes adatot csak az
érintett előzetes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kezel.
A Társaság, mint adatkezelő a tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, hogy az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései
folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek - /GDPR 5. cikk (1) bek./ A személyes adatok:
● kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
● gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
● az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
● pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; pontatlan személyes adatok
haladéktalan törlése vagy helyesbítése („pontosság”);
● tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott
tárolhatóság”);
● kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
● Az adatkezelő felelős fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:
● 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, továbbiakban: GDPR);

● 2011.

évi

CXII.

törvény

-

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról (Infotv.);
● 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
● 139/2014/EU Bizottsági rendelet III. melléklet D alrész rész ADR.OR.D.017;
● 2017/373 EU Végrehajtási rendelet XIII. függelék;
● 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet (szakszolgálati engedély);
● 139/2014/EU Bizottsági rendelet ADR.AR.B.005 (DGR);
● A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján (veszélyes áruszállítás);
● Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - ADR 1.3.
● 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
● A Bizottság (EU) 2015/1998 Végrehajtási rendelete;
● 1995. évi XCVII törvény a légiközlekedésről;
● 169/2010 évi Kormányrendelet a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről
● 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá
vonható munkavállalók köréről
● 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére
nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól
● 1997. évi CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei
őrszolgálatról;
● 27/1998. BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról.
● 346/2010 (XII.28.) Korm. rendelet
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
● 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
● 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
● Chicagói Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről;
● ICAO DOC. 8973 Security Manual, Biztonsági Kézikönyv a Polgári Légiközlekedés
Bűncselekmények Elleni Védelméhez;

● ICAO DOC. 8973 Security Manual Annex 17 a nemzetközi polgári repülés védelme a
jogellenes beavatkozás cselekményei ellen;
● 300/2008/EK rendelet (2008. március 11.) Az Európai Parlament és a Tanács a polgári
légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről;
● ECAC DOC 30. POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI IRÁNYELVEI, az Európai Unió
tagjai számára kötelező szintre emelt ICAO ajánlások adaptálása
● 139/2014/EU rendelet
●

373/2017/EU rendelet

●

IATA AHM

● 376/2014/EU rendelet
● 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
● 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2.1 Fogalomtár
Személyes adat - /GDPR 4. cikk/ Az 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.
Biometrikus adat - egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőre
vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását.
Érintett - bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Adatkezelés - /GDPR 4. cikk/ 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.
Adatkezelő - /GDPR 4. cikk/ 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.

Adatfeldolgozó - /GDPR 4. cikk/ az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.
Címzett - /GDPR 4. cikk/ 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.
Adattovábbítás - az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Nyilvánosságra hozatal - az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adatvédelmi incidens (esemény) - 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.
Személyes adat kezelésének jogszerűsége - /GDPR 6. cikk (1) bek./ Személyes adat akkor
kezelhető, ha
● az érintett hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez egy vagy több
meghatározott célra
● az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, ahol az érintett az egyik fél, vagy az érintett
valamely szerződés megkötését kezdeményezi
● a személyes adatok kezelése az adatkezelő jogi (jogszabályban előírt) kötelezettségének
teljesítéséhez szükséges
● a személyes adatok kezelése az érintett vagy más létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges
● a személyes adatok kezelése közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges, vagy
● a

személyes

adatok

kezelése

az

adatkezelő

vagy

harmadik

fél

jogos

érdeke

érvényesítéséhez szükséges.

2.2 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Előzetes tájékozódáshoz való jog – /Info. tv. 14. § a)/ Az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon.

Ezen túlmenően az érintett a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről a dpo@debrecenairport.com e-mail címen keresztül, így a Társaság által kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő ugyanabban az évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be.
Hozzáférés joga – /Info. tv. 14. § b); GDPR 15. cikk/ Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz, valamint a személyes
adatai kezelésével kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az
érintett rendelkezésére bocsátani. 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. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait. A Társaság minden észszerű intézkedést megtesz a kérelmet kérő érintett
személyazonosságának megállapítására, különösen az online szolgáltatásokkal és az online
azonosítókkal összefüggésben. A Társaságnak nem áll módjában megőrizni a személyes
adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges kérelmeket meg tudja válaszolni.
A helyesbítéshez való jog – /Info. tv. 14. § c); GDPR 16. cikk/ Az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, illetve – figyelemben véve az adatkezelés célját – a hiányos adatok
kiegészítését kérje.
Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén, az érintett kérheti kezelt adatainak
helyesbítését. A téves adatot a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Ha a
személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az a
Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.
Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog) – /Info. tv. 14. § e); GDPR 17. cikk/ Az érintett
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A személyes adatot törölni kell, ha a
● személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;

● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
● a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
A személyes adatok kezelésének korlátozása – /Info. tv. 14. § d); GDPR 18. cikk/ Az érintett
jogosult arra, hogy kérésére a rendelkezése szerint az adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
● 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;
● 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.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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.
A Társaság az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adathordozhatósághoz való jog – /GDPR 20. cikk/ Az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

● az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
● az adatkezelés automatizált módon történik.
A tiltakozáshoz való jog – /GDPR 21. cikk/ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, például ha a
személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is;
Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja.
Automatizált adatkezelés (a jogellenes adatkezelés) - /GDPR 22. cikk/ Az érintett jogosult arra,
hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is
– alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Társaság mentesül a felelősség alól,
amennyiben bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A
Társaság nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
A Társaság az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása
vonatkozásában.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. - /GDPR 7. cikk (3) bek./

2.3 Eljárási szabályok
A Társaság elősegíti az érintett jogainak gyakorlását. Az érintett jogainak gyakorlására irányuló
kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll
módjában azonosítani.
A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 (egy)
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről közérthető formában. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Társaság a kért információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről, adatkezelés-korlátozásról, tiltakozásról, valamint az annak alapján tett intézkedésekről
akivel a személyes adatot közölték és akik kötelesek intézkedni az érintett jogának érvényesítése
érdekében, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

3 Adatkezelési szabályok
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
információ esetében alkalmazni kell.
Az adatokat a Társaság, mint adatkezelő kezeli. Az adatkezelések helye a Társaság székhelye.
Az adatokhoz a Társaság ügyvezetője, valamint az ügyvezető által felhatalmazott munkavállalók
rendelkeznek hozzáféréssel, a szolgáltatás teljesítése érdekében.
Amennyiben bármely hatóság megkeresi a Társaságot tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, úgy a Társaság a megkereső szerv
részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre
bocsátja.
A Társaság adatvédelmi nyilvántartása, legalább az alábbiakat tartalmazza:
● adatkezelés célját
● adatkezelés jogalapját
● érintettek körét, az adatok forrását
● érintettekre vonatkozó adatokat
● adatkezelés időtartamát
● adattovábbítást, annak jogalapját, címzettjét, adatok fajtáját
A Társaság jellemzően olyan személyes adatokat kezel, amelyek szerződés teljesítéséhez, a
Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, vagy
amelyek kezeléséhez az érintett hozzájárult.
A személyes adatok kezelésének jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lennie.
A Társaság a személyes adatok védelmére vonatkozóan megteszi a szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket, jelen kézikönyvben kialakította a megfelelő eljárási szabályokat.
A személyes adatok védelmére papír alapon a mindenkor hatályos iratkezelési szabályok,
elektronikus formában az információ biztonsági szabályok, belső eljárások az irányadóak.
A Társaság valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a Társaság által végzett adatkezelés
során a személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a belső
szabályoknak megfelelően kezelni és védeni.
Személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség terheli a Társasággal üzleti,
illetve szerződéses kapcsolatba kerülő és üzleti információkat megismerő természetes és jogi

személyeket, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokat és azok kapcsolódó vállalkozásait a
velük kötött szerződések szerint a személyes adatok kezeléséről szóló megállapodásnak
(Adatfeldolgozói szerződésnek) megfelelően.

3.1 A Társaság szervezetén belüli adatkezelés
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a Társaság képviselője által kijelölt személy,
az adatvédelmi tisztviselő látja el. Az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét a Társaság a
honlapján közzéteszi, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak pedig
bejelenti. Az adatvédelmi tisztviselő a Társaság ügyvezetőjének közvetlen felügyelete mellett
szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság adatvédelmi rendszerét. A Társaság szervezetén belüli
általános adatkezelési folyamat gyakorlati szabályait az adatvédelmi tisztviselő oktatja a Társaság
munkavállalói számára az adatvédelmi oktatási tematika alapján.

4 Adatkezelések a Társaságnál
4.1 Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés
A Társaság lehetőséget nyújt önéletrajzok benyújtására a Honlapján (www.debrecenairport.com),
elektronikus úton (hr@debrecenairport.com; job.debrecenairport.com), valamint személyesen. Az
önéletrajz beküldésével az érintett hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezeléshez
adott hozzájárulás az érintett álláskereső által bármikor visszavonható.
Az adatkezelés célja: A megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállalók
kiválasztása. A Társaság az önéletrajzokat az esetleges későbbi felhasználás céljából tárolja az
érintett érdekében és hozzájárulásával, hogy az érintettet megüresedett pozíció esetén értesítse.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: Infotv. 5. § 1. a) szerinti érintetti hozzájárulás
Az adatok kezelésének időtartama: A beküldött önéletrajzok, illetve a pályázó által érkezett
e-mail a felvétel lezárása után törlésre kerül. Az érintett nyilatkozata ellenében az önéletrajzokat a
Társaság az érintett törlési kérelméig, de legfeljebb fél évig tárolja, melyet követően töröl vagy
megsemmisít.
Az érintettek köre: a Társaság részére önéletrajzukat beküldő személyek, pályázók.
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● születési hely, dátum;
● anyja neve;
● lakcím;
● fénykép;
● telefonszám;
● e-mail cím;
● iskolai végzettség;
● előző munkahelyek;
● az érintett által megadott adatok;
● ajánló levél, motivációs levél.
Az adatkezelés technikai jellege: papíralapon és elektronikusan a HR tár területén
Az

adatkezeléssel összefüggő tevékenység: önéletrajzok tárolása, felvételi eljárások

lefolytatása

Adatkezelési folyamat: A HR csoport a beérkezett önéletrajzokat továbbítja az illetékes
igazgatóság felé. A beérkezett önéletrajzok időről-időre felülvizsgálatra kerülnek a megőrzés
indokoltságának tekintetében.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

4.2 Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
A munkavállalók munkaszerződésük aláírásával hozzájárulnak a munkaviszonnyal összefüggő
személyes adataik kezeléséhez, valamint az azokat tartalmazó dokumentumok továbbításához a
Debreceni Vízmű Zrt. (mint adatfeldolgozó) részére, a munkáltató munkabér-fizetéssel, TB
elszámolással kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez.
Az adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása, személyes és pénzügyi
adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: törvényi felhatalmazás a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 10. § (1) és (3)
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig.
● munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
munkaviszony megszűnéséig;
● a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig;
● amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, a Társaság a munkaviszonyból
eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében,
ezen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig.
Az érintettek köre: a Debrecen International Airport Kft. munkavállalói
Az adatok forrása: érintett munkavállaló
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● munkavállaló neve;
● születési neve;
● születési helye és ideje;
● anyja neve;
● személyigazolvány száma;
● lakcíme;
● tartózkodási helye;

● adóazonosító jele;
● TAJ száma;
● bankszámlaszáma;
● e-mail címe;
● munkaviszony kezdő napja;
● biztosítási jogviszony típusa;
● heti munkaórák száma;
● munkaalkalmassági egészségügyi igazolás;
● orvosi alkalmasság ténye, lejártának időpontja;
● munkaköre;
● OEP kiskönyv;
● előző munkahelyről hozott igazolások (tartozás kimutatása);
● a Mt. 2012. évi I. törvény 115. § alapján járó szabadság, pótszabadság 117. § - 121. §
igénybevétele;
● adóelőleg-nyilatkozatok (kiskorú gyermek neve, adószáma, születési helye, ideje;
élettárs/házastárs neve, adószáma, munkahelyének neve);
● első házasok kedvezményének érvényesítéséről (házastárs neve, adóazonosító
száma, házasságkötés ideje);
● családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (eltartottak neve,
adóazonosító száma);
● személyi kedvezmény érvényesítéséről (név, adóazonosító szám, fogyatékos
állapot kezdő és végső napja, rokkantsági járadék, fogyatékossági támogatás)
● Nyilatkozat Gyermek után járó pótszabadság igénybevételéről (Mt. 118. § alapján gyermek(ek) neve; születési helye, ideje; anyja neve; TAJ szám; adóazonosító)
● táppénzes dokumentumok;
● előző évi adóalap;
● letiltások.
A Társaságnál lehetőség van szakmai gyakorlatot teljesíteni, melyhez hallgatói munkaszerződés
szükséges.
A szakmai gyakorlat során kezelt adatok:
● munkavállaló neve;
● születési neve;
● születési helye és ideje;

● anyja neve;
● személyigazolvány száma;
● lakcíme;
● tartózkodási helye;
● adóazonosító jele;
● TAJ száma;
● bankszámlaszáma;
● e-mail címe;
● munkaviszony kezdő napja;
● biztosítási jogviszony típusa;
● orvosi alkalmasság ténye, lejártának időpontja;
● munkaköre;
● törvényes képviselő hozzájárulása.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon és elektronikusan HR tár
területén
Adatkezelési folyamat: zárt rendszerben valósul meg
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adattovábbítás jogalapja: A munkáltatóra vonatkozó, munkaviszonyból és megbízási
jogviszonyból származó, jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a munkaszerződést kötő felek
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, illetve a munkavállaló hozzájárulása.
Adattovábbító megnevezése: Debrecen International Airport Kft. – HR csoport
1. A munkavállaló foglalkoztatásának egyik alapfeltétele az alkalmazást megelőző, a
későbbiekben pedig a kötelező időszakos munka alkalmassági orvosi vizsgálaton történő
megfelelés. A munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatával összefüggésben a Társaság
nem kezel különleges adatot.
A továbbított adatok köre:
● munkavállaló neve;
● TAJ száma.
Az adattovábbítás ideje: a munkavállaló felvétele, valamint az időszakos munka alkalmassági
vizsgálat előtt.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Gyógyászok Kft. - PRAXIS Orvosi Rendelő

Az adatfeldolgozó címe, tényleges adatfeldolgozás helye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 5-7.
2. A

Társaság

a

munkaszerződésből

és

megbízási

jogviszonyból

eredő bizonyos

foglalkoztatói kötelezettségeihez külső cég bevonását veszi igénybe.
A továbbított adatok köre: a kezelt adatok köre
Az

adattovábbítás

ideje:

a

munkabérhez

szükséges

adatokat

minden

hónapban,

betegszabadsághoz és táppénzhez kapcsolódó adatokat az éppen aktuális időben.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Debreceni Vízmű Zrt., melynek szervezetén belül az általa a
Társasághoz be- és kilépők, valamint szülési szabadságon lévők jelentése NAV és OEP felé,
bérszámfejtésre, letiltások kezelése, könyvelésre kijelölt személy(ek).
Az adatfeldolgozó címe, tényleges adatfeldolgozás helye: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Társasághoz be- és kilépők, valamint szülési
szabadságon lévők jelentése NAV és OEP felé, bérszámfejtés, letiltások kezelése, egészségügyi
ellátásokról való kimutatás, letiltások kezelése, könyvelés.

4.3 Munkavállalók

technikai

eszközeinek

ellenőrzésével

összefüggő

adatkezelés
A Társaság, a munkavállalók számára szolgálati mobiltelefont, SIM kártyát, laptopot/notebookot,
asztali számítógépet biztosít, kizárólagosan munkavégzéssel kapcsolatos kommunikációra,
munkavégzésre.
A Társaság a magántitkot védi, a beszélgetések, levelezések tartalmát, a privát képek
megismerését tiltja.
A munkavállaló rendelkezésére bocsátott eszközökön tárolt munkavállalói személyes adathoz a
Társaság nevében eljáró személy csak akkor jogosult hozzáférni, ha erre jogszabályi
felhatalmazással bír és ehhez az érintett munkavállaló a hozzájárulását előzetesen megadta.
Az adatkezelés célja: a munkavállalók elérhetőségének biztosítása
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: a Társaság a munkavállalói munkavégzéséhez
használt eszközök
Az adatok kezelésének időtartama: az eszközök és SIM kártya használatának ideje
Az érintettek köre: azon munkavállalók, akik jogosultak a Társaság tulajdonában álló eszközök
használatára

Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● beosztás;
● telefonszám;
● kiadott eszköz típusa, IMEI száma.
Az adatkezelés technikai jellege: kizárólag elektronikusan a HR tár területén
Az adatkezelő megnevezése: Debrecen International Airport Kft.
Mobiltelefon szolgáltatás esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató (MT Nyrt.) is adatkezelőnek
minősül törvényi felhatalmazás alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
(Eht.) 154. § (2) bekezdés, Eht. 157. § (3) bekezdés szerint.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: a kiadott eszközök, SIM kártyák helyének nyomon
követése
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adatkezelési folyamat: zárt rendszerben valósul meg.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás:
Adatfeldolgozó megnevezése: Debreceni Vízmű Zrt.
Adatkezelés jogalapja:
Továbbított adatok köre:
● név;
● cím.

4.4 Gépjárművek magáncélú használata
A Társaság tulajdonában álló gépjárművek magáncélú használata csak indokolt esetben
előzetesen, írásban engedélyezett.
Az adatkezelés célja: A gépjármű használatához rendelhető személyek felelősségre vonása
baleset, illetve károkozás esetén.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: a Társaság vagyonvédelme
Az adatok kezelésének időtartama: az adat keletkezésétől számítva maximum 45 nap
Az érintettek köre: a gépjárművet használni kívánó gépjárművezetők
Az adatok forrása: érintett gépjárművezetők

Az érintettekre vonatkozó adatok:
● menetlevél esetén: neve;
● hozzájárulás, engedélyezés esetében: neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme.
Az adatkezelés technikai jellege: papíralapon és elektronikusan
Az

adatkezeléssel

összefüggő

tevékenység:

a

gépjárműveket

használó

személyek

nyilvántartás
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adatkezelési folyamat: zárt rendszerben valósul meg.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

4.5 Tűz- és Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok, munkabalesetek, úti
balesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek,
károkozás
A Társaság a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatosan szerződött partnert bízott
meg. A tűz- és munkavédelmi oktatás új munkavállalók esetén a munkakezdés napján történik,
munkakört váltók vagy új technológia bevezetésénél az érintett első munkanapon lefolytatásra
kerül. Az egy évnél régebbi dolgozók esetében az ismétlődő oktatás évente egyszer kerül sor, az
előző évi oktatást követő 365 napon belül.
Baleset vagy foglalkozáshoz köthető megbetegedés vagy fokozott expozíció esetén a
baleset/megbetegedés/fokozott expozíció tényéről jelentés vagy jegyzőkönyv készül, melyben a
körülmények leírásán felül az érintett munkavállaló személyes adatai is feltüntetésre kerülnek.
Az

adatkezelés

célja:

A

baleset/megbetegedés/fokozott

expozíció,

illetve

károkozás

kivizsgálásához szükséges dokumentáció készítése, esetleges táppénzhez, hatósági eljáráshoz,
valamint felelősségre vonáshoz.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● 1993. évi XCIII.tv. a munkavédelmi törvény;
● 9/2015. (III.25.) BM rendelet 6. §;
● az érintett hozzájárulása.
Az adatok kezelésének időtartama: a munkavállaló munkaviszonyának ideje alatt + 7 év
Az érintettek köre: munkavállalók, illetve balesetben érintettek

Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● születési hely, idő;
● anyja neve;
● lakcím;
● TAJ szám;
● telefonszám;
● beosztás.
● tanúk esetén a név, születési hely és idő, lakcím, valamint beosztás.
● a jelentést, jegyzőkönyvet, naplókat kitöltő személy neve.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan és papíralapon
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: munkavállalókhoz rendelhető baleset, foglalkozási
megbetegedés, fokozott expozíció, károkozás nyilvántartása
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adatkezelési

folyamat:

elsősegélynyújtást,

akkor

Munkahelyi
a

baleset

munkahelyi

esetén,

kinevezett

amennyiben

a

elsősegélynyújtó

baleset

igényel

dokumentálja

az

elsősegélynyújtási naplóba az eseményt, melyben az érintettnek a neve, illetve a repülőtéri
kártyaszáma kerül feltüntetésre. Az említett napló az elsősegélynyújtó helyen található.
A belső munkabaleseti napló kitöltésével egyidőben, illetve a tudomására jutott egyéb esemény
(úti baleset, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció) az egészségügyi infektológiai
dokumentátor haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a szerződött partner képviselőjével.
Jellemzően személyes adatot a Társaság nem továbbít. A partner részére adott személyes
adatokat az érintett meghallgatása folyamán kapja.
A munka- és tűzvédelmi oktatáshoz kapcsolódó oktatási naplókat a szerződött partner által tartott
oktatás után a munkavállalók aláírják, a szerződött partner leigazolja az oktatást, majd a Társaság
műszaki koordinátori irodájában található zárt szekrényben kerül tárolásra.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Adattovábbító megnevezése: Debrecen International Airport Kft. - HR csoport
Adatfeldolgozó megnevezése: Debreceni Vízmű Zrt.

Adatfeldolgozó címe: 4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
● munkavállaló neve;
● munkabaleseti, illetve úti baleset adatait is továbbítjuk a bérszámfejtés felé;
● munkabérből levonandó összeg.
● kártérítési jegyzőkönyv.
Üzemi baleset esetén a munkabaleseti jegyzőkönyvet a Debreceni Vízmű Zrt. továbbítja a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja:
● 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 64. § - 68. §;
● 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet - a Munkabalesetek és Foglalkozási megbetegedések
bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
A szerződött partner megnevezése: HazMat Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.
Címe: 4031 Debrecen, István út 108.
A Társaság a munkahelyi baleset jegyzőkönyvét táppénz megfizetésekor az alábbi címzetteknek
küldi a tárgyhót követő hónap 8. napjáig:
● érintett;
● érintett háziorvosa;
● Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály, 4024 Db., Piac utca 42-48., ha nem Hajdú-Bihar megye területén történt a
baleset, akkor a baleset helyszíne szerint illetékes kormányhivatalnak szükséges
megküldeni.
● Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály, 4026 Db., Darabos utca 9-11.
● Gyógyászok Kft., Dr. Sárkány Csaba, 4025 Db., Nyugati utca 5-7.

4.6 Alkoholos

befolyásoltság

és

pszichoaktív

anyagok

használatának

ellenőrzése
Az adatkezelés célja: Az alkoholos befolyásoltság és pszichoaktív anyagok használatának
ellenőrzése során felvett jegyzőkönyvek nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: 139/2014/EU Bizottsági rendelet III. melléklet C alrész
rész ADR.OR.C.045 követelménypont

Az adatok kezelésének időtartama: A munkavállaló munkaviszonyának megszűnésétől
számított 4 év
Az érintettek köre: ellenőrzés alá vont munkavállalók, harmadik felek munkavállalói
Az adatok forrása: ellenőrzés alá vont munkavállalók, harmadik felek munkavállalói
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● vizsgálatot végző személy neve, beosztása;
● vizsgálaton résztvevő tanúk neve;
● vizsgálat alá vont személy neve, beosztása.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: Az ellenőrzés alá vont személyek nyilvántartása.
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adatkezelési folyamat: A Társaság szervezetén belül az alkoholos befolyásoltság és a
pszichoaktív anyagok ellenőrzésére jogosult személy elvégzi az ellenőrzést. Az ellenőrzés
elvégzéséről az azt elvégző személynek minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek
eredeti példányát a lehető legrövidebb időn belül, papíralapon el kell juttatnia a Titkárságra
iratkezelés céljából.
Adattovábbítás: harmadik fél munkavállalóinak ellenőrzése esetén a jegyzőkönyv továbbítása
kizárólag a harmadik fél munkavállalóinak munkáltatója részére történik.

4.7 Képzésekhez kapcsolódó dokumentumok kezelése
A Társaság egyes munkakörei betöltésének feltétele hatósági sikeres vizsga. Az ehhez
kapcsolódó képzéseket bizonyos időközönként meg kell ismételni.
Az adatkezelés célja: A képzésen részt vevő személy jelentkeztetése, képzésen történő
részvétel igazolása.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● 139/2014/EU Bizottsági rendelet III. melléklet D alrész rész ADR.OR.D.017;
● 2017/373 EU Végrehajtási rendelet XIII. függelék;
● 2015/1998/EU Végrehajtási rendelet (védelmi képzések);
● 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet (szakszolgálati engedély);
● 139/2014/EU Bizottsági rendelet ADR.AR.B.005 (DGR);
● A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet alapján (veszélyes áruszállítás);

● Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás - ADR
1.3.
Az adatok kezelésének időtartama: a munkavállaló foglalkoztatásának időtartama + 4 év
Az érintettek köre: a Társaság minden munkavállalója továbbá a repülőtéri azonosító (állandó
belépésre jogosító) kártyát igénylő személyek és repülőtéri azonosító (állandó belépésre jogosító)
kártyával rendelkező személyek
Az adatok forrása: az érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● születési hely, dátum;
● munkaköre;
● munkáltató neve;
● tanúsítvány sorszáma;
● képzés megfelelősége, érvényessége.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan és papíralapon
Adatkezelési folyamat: Az adatok táblázatban történő nyilvántartása.
Adattovábbítás: A Társaság tevékenységét felügyelő hatóságok részére történik többnyire az
esetleges auditok során.
● Védelmi képzések esetén a továbbított adatok köre:
● név;
● születési hely, idő;
● munkakör;
● repülőtéri azonosító kártyaszáma
● Belső képzések esetén: A képzési mátrixban csak az érintett neve szerepel.
Adattovábbító megnevezése: Debrecen International Airport Kft. - Forgalmi és földi kiszolgálási
Igazgatóság – igazgató; igazgató helyettes
Adattovábbítás: Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer
Adattovábbítás jogalapja: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
A továbbított adatok köre:

● neme;
● név;
● legmagasabb iskolai végzettség;
● anyja neve;
● születési helye, ideje;
● e-mail cím;
● lakcím.
Adattovábbítás ideje: minden belső képzés után, a https://far.nive.hu/kezdolap cégkapun
keresztül
● Veszélyes áru kezelés képzése esetén:
Adatfeldolgozó megnevezése: ADR Profess Bt. – veszélyes áruszállítási biztonsági
tanácsadó
Az adatfeldolgozó címe: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 43/b.
A továbbított adatok köre:
● neve;
● anyja neve;
● születési ideje és helye;
● munkakör.

4.8 Belterületi (CPSRA) jogosítvány nyilvántartása
A Társaság a szigorított védelmi terület kritikus rész (továbbiakban: CPSRA) területén belül
gépjárművet csak repülőtéri gépjárművezetői engedéllyel lehet vezetni, melynek előfeltétele a
repülőtéri gépjárművezetői belső oktatáson történő részvétel, majd sikeres vizsga. Belterületi
jogosítvánnyal az rendelkezhet, aki rendelkezik repülőtéri azonosítókártyával.
Az adatkezelés célja: Nyomon követés és nyilvántartás a belterületen történő vezetés
jogosultságának.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: 139/2014/EU Bizottsági rendelete ADR.OPS.B.025
Az adatok kezelésének időtartama: a jogosítvány kiadásának dátumától a jogosítvány lejártának
dátumától számított 4 évig
Az érintettek köre: belterületi jogosítvánnyal rendelkezők
Az adatok forrása: érintett

Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● munkaköre;
● munkáltató neve;
● repülőtéri azonosítókártya sorszáma;
● jogosítvány sorszáma;
● milyen gépjárműveket jogosult vezetni;
● jogosítvány kiadásának és érvényességének dátuma.
Az adatkezelés technikai jellege: kizárólag elektronikusan a Repülésvédelmi Igazgatóság tár
területén
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: jogosítvány kiállítása, érvényesség nyilvántartása
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adatkezelési folyamat: zárt rendszerben valósul meg.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

4.9 Repülőtéri azonosítókártya kiadásához kapcsolódó adatok kezelése
Az adatkezelés célja: védelmi háttérellenőrzés
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● A Bizottság (EU) 2015/1998 Végrehajtási rendelete;
● 1995. évi XCVII törvény a légiközlekedésről;
● 169/2010 évi Kormányrendelet a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről;
● 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá
vonható munkavállalók köréről.
Az adatok kezelésének időtartama: a repülőtéri azonosító kártya igényléséhez szükséges
adatlap leadásától számított 5 év
Az érintettek köre: repülőtéri azonosító kártyát igénylők (munkavállalók, repülőtéri azonosító
kártyával rendelkezők)
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● kérelmező neve, születési neve;

● születési helye, ideje;
● anyja neve;
● személyigazolvány száma;
● elérhetősége;
● állampolgárság;
● neme;
● munkaköre;
● munkáltató neve;
● fénykép.
Az adatkezelés technikai jellege: papíralapon és elektronikusan

4.10

Eseti

határterületre

történő

belépések

engedélyezése

személyek

vonatkozásában
A Társaság jogszabály alapján köteles kezdeményezni a CPSRA területtel egybeeső
határterületre belépni szándékozó személyek előzetes határrendészeti ellenőrzését.
Az adatkezelés célja: adatok lekérdezése háttér adattárakból
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről,
valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás
szabályairól
Az adatkezelés időbeli hatálya: 1 év
Az érintettek köre: CPSRA-területre és egyben határterületre belépni kívánó személyek
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok
● belépő személy neve, születési neve;
● születési helye, ideje;
● anyja neve;
● állampolgárság;
● személyigazolvány száma;
● neme;
● elérhetősége;
● belépés célja, ideje, időtartama.
● kísérő személy neve; repülőtéri azonosítókártya száma; elérhetősége.

● jogosítvány száma gépjármű behajtási engedély kérelem esetén.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektronikusan a
Repülésvédelmi Igazgatóság tárhelyén

4.11 Portaszolgálat - eseti belépések engedélyezése nem CPSRA és nem
határterületre
Az adatkezelés célja: belső biztonsági intézkedés, jogszabályi megfelelés
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: A Bizottság (EU) 2015/1998 Végrehajtási rendelet és
a Repülőtéri Védelmi Terv
Az adatkezelés időbeli hatálya: 2 év
Az érintettek köre: nem CPSRA-területre és nem határterületre belépni kívánó személyek
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok
● belépő személy neve;
● születési helye, ideje;
● állampolgárság;
● személyi igazolvány vagy egyéb fényképes azonosító igazolvány száma;
● neme;
● elérhetőség;
● belépés célja, ideje;
● fogadó

szervezet

képviselőjének

neve,

repülőtéri

azonosítókártya

száma,

elérhetősége.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon zárt szekrényben és
elektronikusan a Repülésvédelmi Igazgatóság tárhelyén
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

4.12 Gépjárművek állandó behajtásának engedélyezése CPSRA területre
Az adatkezelés célja: adatok lekérdezése háttér adattárakból
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: 1995. évi CVII. törvény a légiközlekedésről
Az adatkezelés időbeli hatálya: a belépésre való jogosultság kezdetétől számított 2 év
Az érintettek köre: a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója

Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok
● gépjármű forgalmi rendszáma;
● gépjármű tulajdonosának vagy üzembentartójának neve, lakcíme;
● kérelmező neve, elérhetősége, repülőtéri azonosítókártya száma, beosztása;
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon zárt irodában, zárt
szekrényben és elektronikusan a Repülésvédelmi Igazgatóság tárhelyén

5.13 Gépjárművek eseti behajtásának engedélyezése határterületre
Az adatkezelés célja: adatok lekérdezése háttér adattárakból
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a határterületről,
valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás
szabályairól
Az adatkezelés időbeli hatálya: 1 év
Az érintettek köre: a gépjármű tulajdonosa, illetve üzembentartója, gépjárművezető
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok
● gépjármű forgalmi rendszáma;
● gépjárművezető neve;
● gépjárművezető születési helye, ideje;
● gépjárművezető vezetői engedélyének száma;
● kérelmező neve, elérhetősége, repülőtéri azonosítókártya száma, beosztása;
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon és elektronikusan a
Repülésvédelmi Igazgatóság tárhelyén.

5.14 Fegyveres Biztonsági Őr (FBŐ) személyi állomány nyilvántartás
Az adatkezelés célja: FBŐ állomány szolgálati nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● 1997. évi CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei
őrszolgálatról;

● 27/1998. BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának
kiadásáról.
Az adatkezelés időbeli hatálya: a munkaviszony fennállása alatt
Az érintettek köre: FBŐ munkakörben dolgozók
Az adatok forrása: érintettek, egészségügyi szolgálat, hatóság
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● anyja neve;
● születési helye, ideje;
● lakcíme;
● munkáltató;
● beosztás;
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon zárt irodában, zárt
szekrényben és elektonikusan a Repülésvédelmi Igazgatóság tárhelyén

5.15 Beléptető rendszer
A Társaság területére történő belépések, benntartózkodások felügyelete, ellenőrzése céljából
elektronikus beléptetőrendszert üzemeltet, melyen rögzített mozgásadatok és a belépésre jogosító
mágneskártyával rendelkezők egyéb nyilvántartású adatai személyes adatnak minősülnek.
Az adatkezelés célja: kártya kiadás-tiltás, érvényesítés, módosítás és jogosultsági csoportok
kezelése, kártyamozgások lekérdezése (ideje, helye)
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● A Bizottság (EU) 2015/1998 Végrehajtási rendelete
● az érintett hozzájárulása
● a Társaság gazdasági és vagyonbiztonsági érdekei
Az adatok kezelésének időtartama: Az azonosító kártya kiadásának napjától annak
visszavonásáig, a beléptetőrendszer szoftverében.
Az érintettek köre: repülőtéri azonosító kártyával rendelkező személyek
Az adatok forrása: Debrecen International Airport Kft. – Repülésvédelmi Igazgatóság
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;

● RF ID (chip kártya azonosító);
● belépésre jogosító azonosító kártya sorszáma;
● jogosultsági csoport;
● kártya érvényesség, kiadás;
● cégnév;
• kártya használatának helye.
Az adatkezelés technikai jellege: kizárólag elektronikusan az IT tár területén
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: kártyamozgások engedélyezése, nyilvántartása
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.16 Rádióbeszélgetések felvételének kezelése
A Társaság egyes szolgálatai a repülőtér vonzáskörzetében EDR rádió használatával
kommunikál, mely kommunikáció a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rögzítésre
és tárolásra kerül.
Az adatkezelés célja: a rádióbeszélgetés esetleges visszahallgatása
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: 346/2010 (XII.28.) Korm. rendelet 3. melléklet l.
táblázat 13.1. pontja szerinti saját VPN
Az adatok kezelésének időtartama: az adat keletkezésének időpontjától számított 5 év
Az érintettek köre: a rádióforgalmazás elméleti, gyakorlati képzést sikeresen elvégző, illetve EDR
rádiót használó személyek.
Az adatok forrása: a rádióforgalmazásban részt vevők
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● hang alapú kommunikáció;
● rádiókészülékek hívásazonosítója és helymeghatározási adatai.
Az adatkezelés technikai jellege: kizárólag elektronikusan az IT tár területén
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenység: hívásforgalmi adatok tárolása
A tényleges adatkezelés, az adatfeldolgozás helye: Kecskeméti Rendőr-főkapitányság, 6000
Kecskemét, Batthány utca 14.

Adatkezelési folyamat: a hangrögzítés nem lokálisan történik, automatikusan továbbításra kerül
a kecskeméti adattárolási központba.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adattovábbítás jogalapja: 346/2010 (XII.28.) Korm. rendelet 3. melléklet l. táblázat 13.1.
pontja szerinti saját VPN
A továbbított adatok fajtája: digitális adat, kizárólag hang
Az adattovábbítás ideje: az adat keletkezésének időpontjában
Az adatfeldolgozó megnevezése: PRO-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Az adatfeldolgozó címe, tényleges adatfeldolgozás helye: 1107 Budapest, Száva utca 3-5.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hangrögzítés

5.17 Kamerarendszer üzemeltetése, karbantartása
A Társaság területén biztonsági belső kamerarendszer működik.
Az adatkezelés célja: jogellenes cselekmények megakadályozása, felszámolása és felderítése.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
● 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
● 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
● Chicagói Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről;
● ICAO DOC. 8973 Security Manual, Biztonsági Kézikönyv a Polgári Légiközlekedés
Bűncselekmények Elleni Védelméhez;
● ICAO DOC. 8973 Security Manual Annex 17 a nemzetközi polgári repülés védelme a
jogellenes beavatkozás cselekményei ellen;
● 300/2008/EK rendelet (2008. március 11.) Az Európai Parlament és a Tanács a polgári
légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről;

● ECAC DOC 30. POLGÁRI LÉGIKÖZLEKEDÉS-VÉDELMI IRÁNYELVEI, az Európai Unió
tagjai számára kötelező szintre emelt ICAO ajánlások adaptálása
Az adatkezelés időbeli hatálya: az adat kezelésétől számítva 30 nap
Az érintettek köre: a kihelyezett kamerák látótere előtt elhaladók
Az adatok forrása: a kihelyezett kamerák látótere előtt elhaladók
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● külső személyiség jegyek:
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag digitális adat
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.18

Tárhely, adatbázis szolgáltatás, hálózatüzemeltetés, e-mail fiókok
létrehozása és biztosítása

A Társaság mindennapi üzemeléséhez a címben jelzett informatikai szolgáltatásokat a cégek
közötti szerződéses viszony alapján biztosítja. Ezen informatikai szolgáltatások a repülőtér
mindennapi üzemeltetésében kiemelt fontossággal bírnak. A szerződött partner ezen paraméterek
alapján magas szintű szakmai háttérrel tudja biztosítani a jelzett szolgáltatásokat.
Az adatkezelés célja:
• tárhely: a repülőtér mindennapi életében képződő szenzitív adatok tárolási segédlete;
• adatbázis szolgáltatás: gazdasági rendszer adatainak adatbázisban való tárolása;
• e-mail címek létrehozása, biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: a Társaság IT biztonsági szabályzatában kidolgozott
jog- és feltételrendszer alapján
Az adatkezelés időbeli hatálya: a munkavállaló munkaviszonyának megszűnésétől számított 5
év
Az érintettek köre: informatikai hálózatot használó állomány
Az adatok forrása: hálózat működtetéséhez szükséges informatikai eszközök napló bejegyzései
(LOG)
Az érintettekre vonatkozó adatok
● e-mail cím esetén: név;
● hálózatot használó informatikai eszközök esetén: hostname;

● adatbázisok esetén: gazdasági rendszerben rögzített adatok (jellemzően pénzügy,
számvitel, bankszámlaszám).
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektronikusan az IT tár
területén
Az adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége: Kiosztott IP címek és a biztosított tárhelyek,
e-mail címek használata.
Adatkezelési folyamat: A Tásrsaság és a partner között kétirányú adattovábbítás történik. A
hálózatba bejelentkező számítógépeknek IP cím biztosítása, üzemeltetett gazdasági rendszer
adatbázis elérés folyamatos biztosítása, e-mail címekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátása.
Adatelőállító: DV Info Kft.
Az adatelőállító címe: 4025 Debrecen, Piac utca 77.
Az adatelőállító adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: IP cím, tárhely, MSSQL instance
biztosítása, e-mail fiók biztosítása.
Az adattovábbító megnevezése: DV Info Kft.
● Az adattovábbítás megnevezése:
● MSSQL adatok, gazdasági adatok (Apollo)
● létrehozott e-mail fiókok
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:
● egyedi IP címek biztosítása,
● hálózati aktív elemek működtetése,
● e-mail fiókok létrehozása
● MSSQL gazdasági adatbázis elérésének biztosítása

5.19 Repülésbiztonsággal és auditokkal kapcsolatos adatkezelés
A repülésbiztonsági jelentések kezelése, események kivizsgálása és a jogszabályi megfelelősség
figyelemmel kísérése során felmerül személyes adatok megismerése, kezelése.
Az adatkezelés célja: érintett személyek azonosíthatóságának biztosítása
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése:
● 139/2014/EU rendelet
●

373/2017/EU rendelet

●

IATA AHM

● 376/2014/EU rendelet
Az adatok kezelésének időtartama: az adat keletkezésétől számított 5 év
Az érintettek köre: a szervezet minden munkavállalója, harmadik felek munkavállalói
Az adatok forrása: érintett, belső szabályzatok, belső nyilvántartások
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● kapcsolattartási adatok;
● képzettségre, munkatapasztalatra vonatkozó adatok.
Az adatkezelés technikai jellege: elektronikusan a Repülésbiztonsági és Compliance
Igazgatóság tár területén
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Adattovábbítás jogalapja: hatósági felügyeleti feladatok ellátása
Adattovábbító megnevezése: Debrecen International Airport Kft. - Repülésbiztonsági és
compliance Igazgatóság
Adatfeldolgozó

megnevezése:

Innovációs

és

Technológiai

Minisztérium Közlekedési

Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság;
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedés Biztonsági Szervezet
Az adatfeldolgozó címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

5.20 Utazással kapcsolatos személyes adatok kezelése
A Társaság utazással kapcsolatos személyes adatokat a szerződött Légitársaság adatvédelmi
szabályzata alapján kezeli. (pl.: elveszett poggyász, szállás foglalás járattörlés esetén, járat késés
esetén tájékoztató dokumentum átadása, légijárművön hagyott tárgy átadása-átvétele). Jelen pont
szerinti adatok vonatkozásában a Társaság a szerződött Légitársaságok megbízásából és
utasításából adatfeldolgozói tevékenységet végez.
Az adatkezelés célja: tájékoztatás, segítségnyújtás az utazással kapcsolatosan
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: szerződés teljesítése (légitársaságok, utazási irodák)

Az adatok kezelésének időtartama: mentrendszerinti járatokat indító légitársaságok esetén az
utasregisztráció időszaka, charter járatokat indító légitársaságok, utazási irodák esetén pedig az
utazás napjától számítva 3 hónap
Az érintettek köre: utasok
Az adatok forrása:
● érintett utasok,
● légitársaságok:
-

Wizz Air

-

D-LH

-

Charter üzemeltető légitársaságok

● utazási irodák
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● esetenként születési dátum.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon az utaskezelés tár
területén
Adattovábbítás jelen esetben kizárólag az Adatkezelő (Wizz Air, Lufthansa, Crahret járatokat
üzemeltető légitársaságok) felé történik.

5.21

A

Honlapon

történő

visszajelzésekkel/tájékozódással

kapcsolatos

információk, „Feedback (Írjon nekünk!)”
A Társaság honlapján lehetőség van visszajelzéseket küldeni és tájékoztatást kérni. Az utasok a
Debrecen Nemzetközi Repülőtér szolgáltatásairól véleményüket a Debrecen Nemzetközi
Repülőtér weboldalának „Írjon nekünk!” elnevezésű aloldalán keresztül adhatják meg.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a véleményezővel (utas) és a visszajelzéseken alapuló
fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: Az utas vélelmezett önkéntes hozzájárulása, melyet
az észrevétel elküldése előtt az „Elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot” mező bejelölésével
erősít meg. Abban az esetben, ha az utas nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy
visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk észrevételét megválaszolni. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatok kezelésének időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az
észrevétel megválaszolása után 5 év elteltével töröljük.
Az érintettek köre: visszajelzést küldők és tájékoztatást kérők
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● látogató neve;
● neme;
● születési év;
● ország
● e-mail cím.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektronikusan
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.22 Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés
A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a látogatók, érintettek a Debrecen Nemzetközi
Repülőtér szolgáltatásairól véleményüket, panaszaikat elküldjék az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
1. e-mailen: office@debrecenairport.com
2. postai úton: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
3. személyesen: utaskezelési osztályon található „Vásárlók könyvébe” történő írással
A látogatók és/vagy érintettek által bejelentett problémákat a Társaság kiemelten kezeli, biztosítva
a panaszok gyors és szakszerű kivizsgálását. A bejelentett panaszok a vizsgálat eredményének
függvényében legfeljebb 8 napon belül megválaszolásra kerülnek.
Az

adatkezelés

célja:

panaszok

rögzítése, kivizsgálása, elbírálása, kapcsolattartás a

véleményezővel (utas) és a visszajelzéseken alapuló fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: a panasz kezelése, kivizsgálása, megválaszolása;
● 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
● az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
● 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Az adatok kezelésének időtartama:
1. e-mail: legfeljebb fél év

2. postai úton: 5 év
3. Vásárlók könyve”: 5 év
A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
Az érintettek köre: visszajelzést küldők és tájékoztatást kérők
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
1. e-mail cím, név;
2. postacím, név;
3. név, cím, egyéb elérhetőség;
- valamint az érintett által megadott további adatok.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon az utaskezelésen és
elektronikusan a titkárság tár területén
Az adatok megadása az e-mail címen történő bejelentés esetén nem kötelező, azok csupán az
esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja. Az így kapott
véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott utasra nem
visszavezethető, az utas nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai
célokból is felhasználhatja. Személyes vélemény közlés esetén adatkezelés nincs.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.23 Nyereményjáték
Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében,
hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttathassa a nyereményt.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: a nyereményjátékban való részvétel, mely minden
esetben önkéntes. A jelentkezéssel a résztvevő feltétel nélkül kifejezetten hozzájárul, hogy nevét
és személyes adatait a szervező a játék lezárultjáig kezelje.
A Társaság által szervezett nyereményjátékokon résztvevő valamennyi játékos jogait a személyi
adatok feldolgozásának és szabadforgalmának védelmére vonatkozó törvény és a GDPR 6. cikk
(1) bekezdése biztosítja. A törvény a megnevezett személynek tájékozódási jogot, adat
hozzáférési jogot, adatokkal való intézkedési jogot és kifogásolási jogot ad.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a szervezőnél, a szervező fenti
elérhetőségein.
Az adatok kezelésének időtartama: a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon
belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A
nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges az Adatkezelő a mindenkori
adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.
Az érintettek köre: a nyereményjátékban önkéntesen résztvevők
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● postai cím;
● e-mail cím;
● telefonszám.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: elektronikusan marketing és PR tár
területén és/vagy papíralapon
A Társaság önállóan vagy külsős céggel együtt esetenként nyereményjátékot szervez. A
nyereményjátékban való részvételre az adott játék szabályzat függvényében online (Társaság
social media felületein) vagy személyes jelentkezés formájában van lehetőség.
Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra (pl: Facebook nyereményjátékban), vagy más
adatra is szükség van, így az adatok köre változhat, mely a mindenkori játékszabályzatokban fel
vannak tüntetve.
Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen
tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást.

5.24 Hírlevél
Az érintetteknek (utasoknak/érdeklődőknek) lehetősége van a Debrecen Nemzetközi Repülőtér
weboldalán, rendezvényeken, illetve piackutatás során – hozzájárulásukkal megerősítve –
feliratkozni a cég által küldött hírlevelekre. Abban az esetben, ha az érintett nem járul hozzá az
adatok kezeléséhez, úgy a Társaság nem tud hírlevelet küldeni részére.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás és az érintettek tájékoztatása az aktuális akciókról és
újdonságokról.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: Az érintett önkéntes hozzájárulása, az Adatvédelmi
szabályzat elfogadásával - GDPR 6. cikk (1) bek. a)
Az adatkezelés időbeli hatálya: az adatvédelmi szabályzat elfogadásától számítva 5 év,
Hírlevelet kizárólag addig küldünk az érintett részére, ameddig azt Ő kéri. Amennyiben az érintett
nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link
segítségével, vagy a website@debrecenairport.com elérhetőség útján.
Az érintettek köre: feliratkozó személyek
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● e-mail cím;
● irányítószám.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektornikusan
Adattovábbítás: A feliratkozás során megadott adatokat a Társaság bizalmasan kezeli, azt
harmadik félnek (továbbiakban Szolgáltató) kizárólag a hírlevelek kiküldésének idejére adja át. A
szakmailag ebben kompetens Szolgáltató az adatokat nem tárolhatja vagy küldheti tovább
illetékteleneknek, azokat kizárólag a kiküldés jogán kezelheti.
Amennyiben a feliratkozó nem kíván több hírlevelet kapni, illetve nem szeretné, hogy a jövőben a
Társaság a nevét és az e-mail címét marketing kommunikációs célokra használja fel, lehetőség
van a hírlevélről történő leiratkozásra egy „lejelentkezés” tárgyú e-mail elküldésével a
website@debrecenairport.com címre, arról az e-mail címről, amellyel a feliratkozás megtörtént.

5.25 Rendezvény
Az adatkezelés célja: statisztikák készítése a rendezvényekhez, kapcsolattartás a résztvevőkkel.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: az érintett önkéntes hozzájárulása a regisztrációval
Az adatkezelés időbeli hatálya: a rendezvény végéig tart, az eredményhirdetés/sorsolást követő
30 napon belül az így kezelt adatok (a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A
nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges az Adatkezelő a mindenkori
adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

Az érintettek köre: rendezvényre regisztrált személyek
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● születési helye, ideje;
● lakcíme;
● e-mail cím;
● irányítószám.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektronikusan
A Látogató a Társaság honlapján ( www.debrecenairport.com ) jelentkezhet.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.26 Piackutatás, kérdőívek
Az utasok elégedettségének, utazási igényeinek felmérése céljából és a szolgáltatások
színvonalának növelésé érdekében a Társaság folyamatos piackutatást végez Üzleti Partner
segítségével. A megkérdezés módja lehet személyes (moderátor segítségével), illetve online
(linken keresztül megnyitható kérdőív kitöltésén keresztül). A kérdezések során, vagy a
kérdőívekben feltett kérdések megválaszolása különböző személyes adatok (e-mail cím,
irányítószám, születési dátum) megadásával történik.
Az adatkezelés célja: Visszajelzéseken alapuló fejlesztési lehetőségek kivitelezése a magas
színvonalú utaskiszolgálás érdekében. Adatbázis gyűjtés hírlevél küldéshez.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: Az adatkezelésre az érintett önkéntesen kitöltött
kérdőív és megfelelő tájékoztatáson alapuló Adatvédelmi Szabályzat/Nyilatkozat elfogadását
követően kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulást ahhoz, hogy a
piackutatás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek és hírlevelet küldjön az
Adatkezelő a részére. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, illetve (47) előszó.
Az adatkezelés időbeli hatálya: Az érintettek által megadott személyes adatok kezelése a
piackutatást követő 5 évig tart.
Az érintettek köre: kérdőívet kitöltők
Az adatok forrása: érintett

Az érintettekre vonatkozó adatok:
● név;
● e-mail cím;
● irányítószám;
● telefonszám.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektronikusan a marketing
és PR tár területén
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.27 Cookie-k (sütik)
A sütik gyakran tárolnak a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv
vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos
sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson. A
weben előforduló sütik sok féle információt tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra
alkalmas adatokat.
A Társaság jelenleg a www.debrecenairport.com honlapot (a továbbiakba: Honlap) üzemelteti. A
Honlapot lehetőség van adatok megadása nélkül használni, információt szerezni, továbbá a
Társaság részére a Honlapon keresztül panaszokat bejelenteni.
A Honlapra látogatók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a látogatás
rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag statisztikák
készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Honlapot milyen gyakran
látogatják és az egyes látogatók alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Társaság
semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személyesen beazonosítható
lenne.
A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat
is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére, egyéb eszközére
adatfeljegyzés, a látogató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A
látogató az internethozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon
arról, ha a Társaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k
küldését bármikor meg is tilthatja (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a
beállítások/internetbeállítások pontban). Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak
nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot bizonyos

adatokhoz való hozzáféréshez. A Társaság a Google Inc. Google Analytics Google szolgáltatását
használja.
A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára az azonosítását egyéb
weboldalakon

is.

A

Google

Inc.

„Adatvédelmi

irányelvei”

a

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a
Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések
személyre

szabásáról

további

hasznos

információk

találhatóak

az

alábbi

honlapon:

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
A web beacon visszautasítására nincs lehetőség. A Google a megszerzett információkat a honlap
érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott
tevékenységekről

szóló

riportok

összeállítására,

valamint

a

honlapon

végrehajtott

tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására
használja.
A Honlapot kizárólag látogatás céljából igénybe vevők esetében az adatkezelés kizárólag a
tájékoztatásuk biztosítása érdekében történik, melynek során a látogatásuk kezdő és befejező
időpontját, valamint cookie-kat rögzít a Társaság, melyet elektronikusan őriz meg az adatkezelés
céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 2 évig.

5.28 Fotók, videófelvétel készítése és közzététele
Rendezvények, események során a munkavállalókról, jelenlévőkről a Társaság fotó vagy
videófelvételt készíthet, melyeket különböző promóciós, belsős és egyéb célok elérése érdekében
felhasznál/közzétesz az érintett hozzájárulásával.
Az adatkezelés célja: promóció, hirdetés.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időbeli hatálya: A közösségi oldalakról, weboldalról a képek nem kerülnek
eltávolításra csak kizárólag abban az esetben, ha azt az érintett írásos formában kéri.
Az érintettek köre: a felvétel alanyai
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok: biometrikus adat
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: kizárólag elektronikusan
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.29 Személyes adatkezelés Üzleti partnerekkel
A Társaság az Üzleti partnerekkel folytatott együttműködés zavartalan fenntartása, valamint a
hatályos jogszabályokban rendelt kötelezettségei teljesítése és az érintett beazonosítása céljából
kezeli ezen együttműködés érdekében az Üzleti partnerek vagy az érintett saját maga által a
Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait a jogviszony alapjául szolgáló dokumentum
(pl. szerződés) útján. Amennyiben az érintett vagy az Üzleti partnerek ezen adatokat nem
szolgáltatják, úgy az Üzleti partnerekkel kötött szerződés teljesítése lehetetlenné, vagy
nehézkessé válik.
Az adatkezelés célja: együttműködés céljából történő kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: A szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti
kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek, GDPR 6. cikk (1) bek. f pontja
Az adatkezelés időbeli hatálya: Az üzleti kapcsolat elérhetőségi adatai legalább évente egyszer
ellenőrzésre kerül. A nyilvántartásból eltávolításra kerülnek azok az adatok, amelyek már nem
időszerűek, azaz a két cég közötti együttműködés megszűnt.
Az érintettek köre: szerződésben szereplő kontaktszemélyek
Az adatok forrása: érintett, valamint együttműködő partner cég
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● kapcsolattartó neve, beosztása, e-mail címe, telefonszáma;
● az ügylet jellegénél fogva esetenként az együttműködő partner egyedi adatszolgáltatásán
alapuló egyéb személyes adatának kezelése, továbbítása a szerződés teljesítése céljából
az ahhoz szükséges mértékben.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: elektronikusan a titkárság tár területén
Adatkezelési folyamat: A partnerlista vezetése a titkárságon történik excel táblázatban.
A Társaság a fentiekkel azonos módon jár el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése
során. A Társaság nem végez például marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé.
Adatfeldolgozás és adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik.

5.30 Meghatalmazások, hozzájárulások
Az adatkezelés célja: munkafolyamat megvalósulása
Az adatkezelés jogalapja, megnevezése: munkáltatói érdek

Az adatkezelés időbeli hatálya: a munkafolyamat megvalósulásától számított 2 év
Az érintettek köre: meghatalmazottak, érintettek, gépjárműhöz rendelhető személyek.
Az adatok forrása: érintett
Az érintettekre vonatkozó adatok:
● meghatalmazás: név; születési hely, idő; anyja neve; lakcím; TAJ szám; adószám;
● hozzájárulás: név; születési hely, idő; lakcím;
● rendszám: név; rendszám; esetenként gépjármű típusa, színe.
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon a titkárságon és
elektronikusan a titkárság tár területén
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
A repülőtér utasparkoló használatához szükséges parkolókártya érvényesítése végett a Társaság
továbbítja a DV Parking Kft. felé.

6 Az adatbiztonság, az adatok tárolása, adatvédelmi incidens
A Társaság az érintett személyes adatait titokként kezeli, azt az érintett beleegyezése nélkül –
kivéve amennyiben jogszabály erre kötelezi - nem adja ki harmadik személynek.
A Társaság köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, valamint a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságát garantálja.
Az adatokat a Társaság kizárólag az IT csoport, a Társaság ügyvezetője és helyettese által
hozzáférhető szerveren tárolja. A Társaság 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.
A Társaság intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes
adatokhoz

hozzáféréssel

rendelkező

személyek

kizárólag

az

adatkezelő

utasításának

megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy
tagállami jog kötelezi őket.
A Társaság minden munkavállalója – beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
személyeket is – köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul az
adatvédelmi tisztviselő tudomására hozni. A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét,
telefonszámát, valamint az incidens tárgyát, rövid leírását és azt, hogy az incidens érinti-e a
Társaság

informatikai

rendszerét.

Ezt

követően

a

Társaság

adatvédelmi

tisztviselője

haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását, értékelését és amennyiben
szükséges, a bejelentőtől további adatokat kér az incidensre vonatkozóan.
A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének felhívására a bejelentő köteles megadni: az adatvédelmi
incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, egyéb körülményeit, az érintett adatok körét,
mennyiségét, az érintett személyek körét és számát, várható hatásait, az adatvédelmi incidens
megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolását.
A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül teljesíti
az adatvédelmi tisztviselő részére.
Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, az adatvédelmi tisztviselő
lefolytatja a vizsgálatot. A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas

kockázattal jár-e az érintettek jogaira és szabadságaira, milyen jellegű kockázatról van szó,
szükséges-e az érintettek tájékoztatása az incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek
tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell ennek indokait is. Az adatvédelmi tisztviselő
amennyiben szükséges, a további incidensek megelőzése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket. A vizsgálatot legkésőbb a bejelentésnek az adatvédelmi tisztviselőhöz történő
érkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül be kell fejezni.
Az adatvédelmi incidensről a Társaság nyilvántartást vezet, mely az alábbiakat tartalmazza:
● az érintett személyes adatok körét;
● az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
● az adatvédelmi incidens időpontját;
● az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
● az elhárítására megtett intézkedéseket és
● egyéb jogszabályban előírt adatokat.
Az adatvédelmi incidens nyilvántartás pontos vezetéséről, aktualizálásáról az adatvédelmi
tisztviselő gondoskodik.

6.14Az adatvédelmi incidens lehetséges következményei
A természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatok származhatnak a személyes
adatok kezeléséből, amelyek fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethetnek.
● a személyes adat feletti rendelkezés elvesztése vagy a jogok korlátozása;
● a hátrányos megkülönböztetés;
● a személyazonosság-lopás vagy a személyazonossággal való visszaélés;
● a pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett
személyes adatok bizalmas jellegének sérülése;
● az álnevesítés engedély nélküli feloldása;
● bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány;
● az érintettek nem gyakorolhatják jogaikat és szabadságaikat;
● ha

személyes

jellemzők

értékelésére,

így

különösen

munkahelyi

teljesítménnyel

kapcsolatos jellemzők, gazdasági helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák vagy
érdeklődési körök, megbízhatóság vagy viselkedés, tartózkodási hely vagy mozgás
elemzésére vagy előrejelzésére kerül sor személyes profil létrehozása vagy felhasználása
céljából;

● ha kiszolgáltatott személyek – különösen, ha gyermekek – személyes adatainak a
kezelésére kerül sor.

6.15Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, az érintett
tájékoztatása
A Társaság az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 72
(hetvenkét) órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(továbbiakban: NAIH) részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg
határidőben, az adatvédelmi tisztviselő köteles ennek okát igazolni a NAIH részére.
A hatósági bejelentésnek tartalmaznia kell:
● az adatvédelmi incidens jellegét,
● érintett kategóriáit és hozzávetőleges számát,
● érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,
● az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét,
● az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és
● az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
Ha

a

vizsgálat

eredményeként

megállapítást

nyer,

hogy

az

adatvédelmi

incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve és az érintettek tájékoztatása szükséges, az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul értesíti
az érintetteket. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét.
Az érintetteket nem kell tájékoztatni:
● ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett
adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való
hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét (pl
titkosítás);
● ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul
meg;

● ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás
elektronikus úton is megtörténhet.

7 Adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatokban részt vevők
felelőssége
Az adatvédelmi szabályok oktatása
A Társaság adatvédelmi tisztviselője rendszeresen az oktatási tematikának megfelelően köteles
az adatvédelmi szabályokat, az azokban bekövetkező változásokat a Társaság munkavállalói
részére oktatni.

7.14A

Társaság

ügyvezetőjének

adatvédelemmel

kapcsolatos

feladata,

felelőssége
● felügyeleti jogkört gyakorol az adatvédelmi tisztviselő jelen szabályzattal kapcsolatos
munkaköre fölött jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett;
● felelős a Társaság munkavállalói által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges
feltételek biztosításáért;
● köteles elősegíteni az érintettek jogainak érvényre jutását.

7.15Az adatvédelmi tisztviselő feladata, felelőssége
● ellenőrzi az általános adatvédelmi rendeletnek (EU 2016/679 Rendelet) való megfelelést;
● a kötelezettségek teljesítéséhez a felsővezetés számára szakmai tanácsokat és
tájékoztatást ad;
● tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az
adatkezelést végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy
tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
● belső szabályzatok, eljárásrendek elkészítésében segítséget nyújt, felülvizsgálja azokat;
● belső auditokat folytat;
● nyilvántartásokat vezet;
● adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására vonatkozó szakmai véleményt ad;
● adatvédelmi incidens esetén nyilvántartást vezet, és tájékoztatási kötelezettségének tesz
eleget;
● adatvédelmi tudatosság növelése érdekében képzéseket tart;
● együttműködik a felügyeleti hatósággal.

7.16

A Társaságon belüli adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységet
közvetlenül irányító vezetők, igazgatók az irányítási területükön felelősek

● az általános adatvédelmi rendelet és a jelen szabályzatban leírtak betartásáért,
betartatásáért és annak ellenőrzéséért;
● a tudomásukra jutott, adatkezelést és adatfeldolgozást érintő biztonsági események
(adatvédelmi incidens) mihamarabbi kivizsgálásának kezdeményezéséért, az adatvédelmi
tisztviselő és az ügyvezető tájékoztatásáért;
● a szervezeti egységéhez tartozó adatkezelési tevékenység esetében az adatkezelési
nyilvántartásban megadott adatok változásakor (új vagy megszűnő adat) köteles tájékoztatni
az adatvédelmi tisztviselőt;
● a szervezeti egységéhez tartozó adatkezelési tevékenység esetében az adatkezelési
nyilvántartásban

megadott

adatok

legalább

évenkénti

felülvizsgálatáért,

melynek

eredményéről köteles tájékoztatni az adatvédelmi tisztviselőt;
● a

szervezeti

egységéhez

érkező

új

munkavállalók

adatvédelmi

képzésének

kezdeményezéséért;
● a szervezeti egységében történő adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz történő hozzáférési
jogosultságok engedélyezéséért, visszavonásáért és ezek ellenőrzéséért.

7.17A Társaságon belüli adatkezelésben, adatfeldolgozásban résztvevők
felelősek
● az általános adatvédelmi rendelet és a jelen szabályzatban leírtak betartásáért;
● a hozzáférési jogosultságnak megfelelő munkavégzésért;
● az adatok bizalmassága sérelmét jelentő, vagy azt veszélyeztető biztonsági események,
adatvédelmi incidens észlelésének haladéktalan jelentése a közvetlen vezető és az
adatvédelmi tisztviselő felé.

7.18A személyes adatok kezelésének szabályaival összefüggő ellenőrzések
● A Társaság igazgatói saját szervezeti egységükben ellenőrzik a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályok betartását, a szükséges gyakorisággal, de legalább évente
egy alkalommal. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek, valamint rendelkeznek a
szükséges intézkedések végrehajtásáról, valamint tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt.
● Az adatvédelmi tisztviselő rendszeres vagy eseti ellenőrzéseket végez, melyről jelentést
készít az ügyvezető részére.

7.19A Társasággal együttműködő partner, mint adatfeldolgozó felelőssége
● megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés a GDPR rendelet követelményeinek való
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására;
● a személyes adatokat kizárólag a Társaság írásbeli utasításai alapján kezeli;
● biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt
állnak;
● az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése
alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő
másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
● adatvédelmi incidens haladéktalan jelentése a Társaság adatvédelmi tisztviselője és
ügyvezetője felé.

8 Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett panasszal fordulhat a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez (Szilágyi Ágnes,
telefonszám:

06

52 521 192,

cím:

4030

Debrecen,

Repülőtéri

út

12.,

e-mail

cím:

dpo@debrecenairport.com) illetve az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az
érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes)
bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével
kapcsolatosan indított per illetékmentes. Az érintett vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
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1. melléklet: Pályázó értesítése
Tisztelt Pályázó!

Köszönettel vettük önéletrajzát, melyet elküldött a Debrecen International Airport Kft. (4030
Debrecen, Repülőtéri út 12.) számára.
Tájékoztatjuk, hogy jelenleg nincs az Ön képességeinek megfelelő nyitott pozíció.
vagy
Értesítem,

hogy

a

munkakörre kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént. A pályázók közül
az említett munkakör betöltésének lehetőségét egy másik pályázó nyerte el.

A jövőt tekintve bízunk benne, hogy az Ön képességeinek és tapasztalatainak megfelelő pozíciót
tudunk ajánlani. Ennek alapján önéletrajzát fél évig tároljuk az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és a Társaság Adatvédelmi Szabályzatának
megfelelően.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Kérelmét
elküldheti e-mailen (hr@debrecenairport.com vagy dpo@debrecenairport.com) vagy postai úton
(Debrecen International Airport Kft., 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.)

További tervei megvalósításához sok sikert kívánunk!

Debrecen, 20

Üdvözlettel,

2. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató és Hozzájárulás szakmai gyakorlatot teljesítő diákok
adatkezeléséhez
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban Mt.) 10. § (5) (A munkáltató
az adatkezeléséről az érintettet írásban tájékoztatja) bekezdése alapján a Debrecen International
Airport Kft. (továbbiakban Társaság) az alábbi tájékoztatást adja.
Az Mt. 34. § (2) bekezdése szerint munkavállaló az lehet, aki a tizenhatodik életévét betöltötte.
Ettől eltérően munkavállaló lehet - az iskolai szünet alatt - az a tizenötödik életévét betöltött tanuló,
aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat.
A diákok személyes adatait az Mt. előírásai alapján kell alkalmazni.
Az adatkezelés célja a diákokra vonatkozó munkaviszony létesítése.
Az adatkezelés jogalapja: hallgatói munkaviszony, 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
● A szakami gyakorlatot teljesítő diákok kezelt személyes adatainak köre:
● munkavállaló neve;
● születési neve;
● születési helye és ideje;
● anyja neve;
● személyigazolvány száma;
● lakcíme;
● tartózkodási helye;
● adóazonosító jele;
● TAJ száma;
● bankszámlaszáma;
● e-mail címe;
● munkaviszony kezdő napja;
● biztosítási jogviszony típusa;
● orvosi alkalmasság ténye, lejártának időpontja;
● munkaköre;
● törvényes képviselő hozzájárulása
Az adatkezelés technikai jellege, a nyilvántartás módja: papíralapon és elektronikusan HR tár
területén.
Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelés céljának megvalósulásáig.
Hozzájárulok, hogy adataimat/gyermekem személyes adatait a Debrecen International Airport Kft.
szakmai gyakorlat teljesítéséhez a Társaság tevékenysége végzése céljából kezelje.

A Társaság a személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete és a
Társaság Adatvédelmi Szabályzatával (www.debrecenairport.com/adatvedelem) összhangban
kezeli. Személyes adatai kezeléséről tájékoztatás kérhet, valamint helyesbítést a társaság által
feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz

(1024

Budapest,

Szilágyi

Erzsébet

fasor

22/C.,

ugyfelszolgalat@naih.hu,

+36-1-3911400, www.naih.hu) vagy a lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz
fordulhat.

Kelt:

szakmai gyakorlatot teljesítő diák

16. életévét be nem töltött tanuló
esetén törvényes képviselő neve,
aláírása

3. melléklet: Hozzájárulás harmadik személy (kiskorú) adatkezeléséhez
A

Debrecen

International

Airport

Kft.

munkavállalóinak

munkaviszonyával

összefüggő

adatkezelése során a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli esetleges kedvezmények
(családi adókedvezmény, pótszabadság stb.) érvényesítése, illetve baleset esetén értesítendő
személy nyilvántartása gyors kommunikáció elősegítése céljából.
A hozzátartozó lenti adatok megadásával, aláírásával hozzájárul az adatkezeléshez.
Munkavállaló
Neve:
Beosztása:
RAK (repülőtéri azonosító kártya) száma:
Hozzátartozó adatai
Név:
-

Születési hely, idő:

-

Anyja neve:

-

Adóazonosító jele:

-

Lakcíme:

-

Elérhetősége:

Kiskorú neve:
-

Születési hely, idő:

-

Anyja neve:

-

Adóazonosító száma (ha van):

-

Szülői hozzájárulás 1:

-

Szülői hozzájárulás 2:

Dátum:
Aláírás:

4. melléklet: Adattovábbítás címzettjei
A munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések (a Társaság fenntartja a jogot a lista bővítésére,
illetve szűkítésére)
1. Védelmi háttérellenőrzéssel kapcsolatos adattovábbítás
● Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Szolgálat – 4030 Debrecen,
Repülőtéri út 12.
● Alkotmányvédelmi Hivatal – 1391 Budapest, Pf.: 217.
● Terrorelhárítási Központ – 1101 Budapest, Zách utca 4.
● Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adattovábbítás
● Gyógyászok Kft. – PRAXIS Orvosi Rendelő – 4025 Debrecen, Nyugati utca 5-7.
● Debreceni Vízmű Zrt. – 4025 Debrecen, Hatva utca 12-14.
● HAZMAT Kft. – 4031 Debrecen, István út 108.
● Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság – Közrendvédelmi Osztály - 4024 Debrecen,
Kossuth utca 20.
3. Képzésekkel kapcsolatos adattovábbítás
● Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkárság - 1440 Budapest, Pf. 1.
● Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Szolgálat - 4030 Debrecen,
Repülőtéri út 12.
● Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer - https://far.nive.hu/kezdolap
● ADR Profess Bt. - 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 43/b.
4. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adattovábbítás
● PRO-M Professzionális Mobilrádió Zrt. – 1107 Budapest, Száva utca 3-5. - Kecskeméti
Rendőr-főkapitányság, 6000 Kecskemét, Batthány utca 14.
5. Informatikával kapcsolatos adattovábbítás
● DV Infó Kft. - 4025 Debrecen, Piac utca 77.
6. Jogi ügyekkel kapcsolatos adattovábbítás
● dr. Léka Ügyvédi Társulás, Dr. Léka Péter Ügyvéd – 4028 Debrecen, Bem tér 7.

5. melléklet: Jegyzőkönyv adatvédelmi incidensről
Készült: …………………………………. napján a Debrecen International Airport Kft. (4030
Debrecen, Repülőtéri út 12.) hivatalos helyiségében.
Jelen vannak:
Az adatvédelmi incidenst észlelő
(jelző) személy neve, beosztása:
Az érintett adatkezelés felelős
vezetőjének neve, beosztása:
Az adatvédelmi tisztviselő neve:
Az adatvédelmi incidens leírása:
-

észlelés
körülményei:

-

érintett személyes adatok
köre, mennyisége:

-

érintett személyek köre,
száma:

-

az
incidens
előtt
alkalmazott intézkedések:
valószínű
hatása
az
érintettekre,
ezek
súlyossága:
elhárítása
érdekében
megtett
intézkedések,
ideértve
az érintettek
tájékoztatását

-

-

időpontja,

Megjegyzés:

észlelő

adatvédelmi tisztviselő

6. melléklet: Bejelentés adatvédelmi incidensről
Bejelentő neve, elérhetősége:

Bejelentés időpontja:

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Adatvédelmi incidens:
- tudomásra jutás időpontja:
- az incidens jellege:
- érintettek köre:
érintett
személyes
mennyisége:
- adatvédelmi incidens:

adatok,

az
incidensből
eredő
valószínűsíthető következmények:
Megtett vagy tervezett intézkedések,
ideértve az érintettek tájékoztatását:
Egyéb:

Dátum:

adatvédelmi tisztviselő

7. melléklet: Adatkezelési tájékoztató a Debrecen International Airport Kft. által üzemeltetett
biztonsági célú kamerás megfigyelőrendszerről
A Debrecen International Airport Kft. (a továbbiakban DIA
Kft.) a Debrecen Nemzetközi Repülőtéren a kamerás
megfigyelésre vonatkozó jogszabályok szerint biztonsági célú
kamerás megfigyelőrendszert működtet.
A kamerás megfigyelésre elsődlegesen a
vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
továbbiakban: Szvtv.) 28. § (2) bekezdését és
kell alkalmazni.

személy- és
tevékenység
törvény (a
a 30-31. §-át

A DIA Kft. a kamerás megfigyelésről adatvédelmi
szabályzatában rendelkezik, amely bárki számára elérhető,
illetve a DIA Kft. kérésre – a 3. pontban részletezett
jogosultság, valamint kötelező bírósági és hatósági
adatszolgáltatás esetén, megfelelő dokumentáltság mellett - a
megadott elérhetőségre továbbítja. A DIA Kft. az adatot
harmadik személynek az érintett hozzájárulása nélkül nem adja
ki.
A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője és adatkezelője
Debrecen International Airport Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
E-mail cím: office@debrecenairport.com
Tel: +36 52 521 192
A kezelt személyes adatok köre
A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem, kizárólag a
Debrecen Nemzetközi Repülőtér területén tartózkodó a kamerák
által megfigyelt területre belépő személy , mint érintett
képmását és a megfigyelt területen végzett tevékenységét
rögzíti. A jelen tájékoztató ismeretében a Debrecen Nemzetközi
Repülőtér területére való belépést az érintett ráutaló
magatartással történő hozzájárulásának tekintjük, 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 szóló általános adatvédelmi rendelet (a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában
foglaltaknak megfelelően.
A felvétel készítésének célja
A Debrecen Nemzetközi Repülőtér területén zárt láncú,
úgynevezett CCTV kamera/video megfigyelő rendszer
működik. A zárt láncú kamera/video (CCTV) megfigyelő
rendszer az érvényben lévő jogszabályok alapján került
telepítésre, alkalmazása és működtetése a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések betartásával történik A DIA Kft. a kamerás
megfigyelőrendszert objektumvédelmi, vagyonvédelmi céllal,
valamint, a személyi biztonság megteremtése, a jogsértések
megelőzése; észlelése és ezen jogsértések bizonyítása érdekében
alkalmazza.
A felvétel készítésének jogalapja az adatkezelés jogalapja
A hatályos jogszabályok az adatkezelés jogalapjaként a ráutaló
magatartás tanúsítását határozzák meg. Jelen esetben az Szvtv.
alapján ráutaló magatartásnak minősül az, ha a kamerás

● hatóságoktól
érkező
írásbeli
megkeresések
teljesítése érdekében
● a felvétellel érintett személy joggyakorlási igényének
teljesítése érdekében
A kamerák elhelyezkedése
A kamerák a Debrecen Nemzetközi Repülőtér teljes területét
megfigyelik.
A kamerával megfigyelt területek belépési pontjainál
piktogram és adatkezelési tájékoztató jelzi az érintettek
számára a megfigyeléssel kapcsolatos információkat.
Az Ön jogai a GDPR alapján
1. Tájékoztatáskéréshez való jog:
A felvétel keletkezésének időpontjától számított 15
napon belül írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy mi
látható a felvételen Önre vonatkozóan.
A kérelemben meg kell jelölnie a következőket:
● a
kamerával
megfigyelt
területen
való
tartózkodásának pontos idejét;
●
a kamerával megfigyelt területen való
tartózkodásának pontos helyét;
● az Ön ismertetőjeleit;
● az igényelt tájékoztatás módját (elektronikus vagy
postai).
A DIA Kft. a kérelmet annak beérkezésétől számított 15
napon belül elbírálja.
2. Törléshez való jog:
Ön a felvétel keletkezésének időpontjától számítva 15
napon belül kérheti, hogy törlésre kerüljenek az Önre
vonatkozó személyes adatok:
A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
●a
kamerával
megfigyelt
területen
való
tartózkodásának pontos helyét és idejét;
● a törlési kérelem indokát.
3. Zároláshoz való jog:
Ön a felvétel keletkezésének időpontjától számítva 15
napon belül kérheti a felvételek zárolását.
A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
● a
kamerával
megfigyelt
területen
való
tartózkodásának pontos helyét és idejét;
● a zárolási kérelem indokát.
A kamerák zárolásával egyidejűleg hatósági eljárás
megindítása is szükséges, mivel a DIA Kft. a felvételeket
kizárólag hatóság megkeresésére adja ki. Felhívjuk a
figyelmét, hogy a zárolás a kérelme beérkezésétől számítva 30
napon keresztül tart. Ha ez idő alatt a hatóságoktól nem
érkezik megkeresés, akkor a DIA Kft. a felvételt törli.
4. Betekintéshez való jog:
Ön a felvétel keletkezésének időpontjától számítva 15
napon belül kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe
betekinthessen. felvételeket megtekinthesse
A kérelemben meg kell adni a következőket:

megfigyelésre vonatkozó tájékoztatás ismeretében a kamerával
megfigyelt területre belép.
A felvétel tárolásának időtartama és helye
A DIA Kft. a felvételeket – azok elkészültétől - 30 napig tárolja,
kivéve, ha valamilyen célból a felvételeket felhasználja. A DIA
Kft. a felvételeket a székhelyén található szervereken tárolja.
A felvételhez hozzáférő személyek
A felvételhez a DIA Kft. informatikai rendszerének
rendszergazdái, valamint belső adatvédelmi tisztviselője férhet
hozzá a feladataik ellátása érdekében. A kamerák által
közvetített élőképet a DIA Kft Fegyveres Biztonsági Őrsége
folyamatosan figyelemmel kíséri.
A DIA Kft. az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok
elvégzésére adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A felvételek felhasználása
A DIA Kft. a felvételeket az alábbi esetekben használja fel:
● bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése
esetén a feljelentés elkészítéséhez;

● a
kamerával
megfigyelt
területen
való
tartózkodásának pontos helyét és idejét;
● a felvételek megtekintésének javasolt időpontját.
Tájékoztatjuk, hogy a felvételek megtekintésére
hétfőtől-péntekig 08:00-15:30 között, a DIA Kft.
székhelyén van lehetősége.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megtekintésre irányuló
kérelmének beérkezésétől számított 5 napon belül nem
él a megtekintés lehetőségével, akkor a kamerás
felvételt töröljük.
Az Ön jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a DIA Kft.
adatkezelése nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek vagy a DIA Kft. megsértette az Ön
jogait, úgy panasszal fordulhat a Társaság
adatvédelmi
tisztviselőjéhez
(Szilágyi
Ágnes,
telefonszám: 06 52 521 192, cím: 4030 Debrecen,
Repülőtéri
út
12.,
e-mail
cím:
dpo@debrecenairport.com), illetve jogorvoslatért a
területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) fordulhat (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., +36-1-3911400, ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu ).

