A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének
Adatkezelési Tájékoztatója

1.

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő: Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, képviseletében: Karsai Zoltán, elnök (a
továbbiakban: KASZ)
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
Telefonszám, e-mail cím: +36305869098, titkarsag@kasz.hu
A KASZ adatvédelmi tisztviselője, elérhetőségei: Dima Beáta, +36306015592 erdekvedelem@kasz.hu
2.

Fogalom meghatározások

„személyes adat”: 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;
„adatkezelés”: 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;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják,
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: 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; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: 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. Azon

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered.
3. Az adatkezelés célja, jogalapja és a kezelt adatok köre
3.1. Tagszervezés
A KASZ tagszervezés keretein belül a csatlakozni kívánt tagok személyes adatai:
adatkezelés célja
A KASZ-hoz csatlakozó
tagok adatainak
nyilvántartásban való
rögzítése.

adatkezelés jogalapja
Bármikor visszavonható hozzájárulás
a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése
alapján.

kezelt személyes adatok
Az érintett
neme
neve/születési neve
születési helye, ideje
anyja neve
adószáma
lakcím
telefonszám
email cím
munkahely neve
munkahely címe
beosztása
tisztség, titulus
üzemegység
tagsági
igazolvány/tagkártya
szám
be- és kilépés dátuma
családi állapot
alapszervezeti egység
adóazonosító

3.2. A KASZ által nyújtott szolgáltatásokról
A KASZ tagjainak segélyezési rendszerében és üdültetési kedvezmény, valamint jutalmazási
rendszerének működtetéséhez az alábbi adatokat kezeli:
adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő által
nyújtott kedvezményes
szolgáltatások
igénybevételének
biztosítása.

bármikor visszavonható
hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1)
(a) bekezdése alapján.

kezelt személyes adatok
az érintett
neve/születési neve
születési helye, ideje
anyja neve
adószáma
lakcím
telefonszám
email cím
családi állapot
eltartottak száma
eltartottak születési ideje
MAKASZ kártya száma
munkahely neve
munkahely címe
beosztása
szervezeti tagság kezdetének
ideje
szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges dokumentumok
másolatán szereplő adatok

3.3. A KASZ által küldött hírlevél
adatkezelés célja
A tagok tájékoztatása a
tagsággal összefüggő
információkról, hírekről,
esetleges kampányokról,
petíciókról. Online
közvélemény kutatás
szervezése.

adatkezelés jogalapja
Bármikor visszavonható
hozzájárulás a GDPR 6. cikk
(1) (a) bekezdés alapján.

kezelt személyes adatok
a hírlevélre feliratkozó neve, email
címe

3.4. A kasz.hu honlapon közzétett képek és videó felvételek
adatkezelés célja
az adatkezelő
tevékenységéről,
kampányairól, híreiről
való tájékoztatás.

adatkezelés jogalapja
Bármikor visszavonható hozzájárulás
a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdés
alapján.

kezelt személyes adatok
fényképek, videó felvétel

3.5. A kasz.hu honlapon feltüntetett tisztségviselők és egyéb érintettek személyes adatai

adatkezelés célja
A közérdekű adatokról
való tájékoztatás
elősegítése.

3.6.

adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdés
szerinti szerződés teljesítése, (1) (c)
szerinti jogi kötelezettség teljesítése,
illetve az adatkezelő GDPR 6. cikk (1)
(f) bekezdés szerinti jogos érdeke
alapján.

Állásajánlatokra beérkezett önéletrajzok

adatkezelés célja
Az adatkezelő által
meghirdetett munkakörre
legalkalmasabb pályázó
kiválasztásának biztosítása.

3.7.

kezelt személyes adatok
Videó felvétel, fénykép, és
személyes adatok.

adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdés
szerinti, bármikor visszavonható
hozzájáruláson alapuló
adatkezelés.
A GDPR 6. cikk (1) (f) az
adatkezelő jogos gazdasági
érdeke – abban az esetben, ha a
munkakör betöltését követően
munkajogi, illetve
esélyegyenlőségi
igényérvényesítésre kerül sor.

kezelt személyes adatok
Az érintett neve,
elérhetőségének adatai,
végzettsége, képzettsége,
szakmai tapasztalata, illetve a
munkakör betöltéséhez
szükséges egyéb releváns
személyes adatai.

A KASZ-szal munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatai

adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

kezelt személyes adatok köre

jogszabályi kötelezettség
teljesítése

A GDPR 6. cikk (1) (c) bekezdése az
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez
szükséges.

Az érintett neve, születési
neve és helye, lakóhelye és
tartózkodási helye, magánnyugdíjpénztári tagság ténye,
belépés ideje, adóazonosító
jel, társadalombiztosítási
azonosító jele, nyugdíjas
törzsszám a nyugdíjas
munkavállaló esetén,
folyószámla szám, bank neve,
munkaviszony kezdő napja,
biztosítási jogviszony típusa,
heti munkaórák száma,
telefonszám, családi állapot,
végzettséget igazoló okmány
másolati példánya, erkölcsi
bizonyítvány eredeti
példánya, illetve
pótszabadság és
adókedvezmény
igénybevételéhez szükséges
egyéb személyes adatok.

3.8. A KASZ által szervezett rendezvények
A KASZ rendezvényein jelenléti ívet vezet, kép- és hangfelvételt készít.
adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

kezelt személyes adatok

Az adatkezelő által
szervezett
rendezvényeken
történő regisztráció,
részvételi arány
rögzítése. Média
tartalom készítése
szempontjából az
adatkezelő
eseményeiről való
tájékoztatás.

A GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdés
szerinti, bármikor visszavonható
hozzájáruláson alapuló adatkezelés.

Az érintett neve, email címe,
alapszervezet neve.

3.9. Közösségi média felületei

adatkezelés célja
Az adatkezelő
tevékenységéről,
kampányairól, híreiről
való tájékoztatás,
közösségépítés, a KASZ
népszerűsítése.

3.10.

kezelt személyes adatok
Az érintett személy regisztrált
neve, az érintett felhasználó
nyilvános profilja és profilképe,
valamint az érintett
hozzászólása, annak tartalma,
további kép-és videó felvétel.

Szerződések, Európai Uniós projektekben való közreműködés

adatkezelés célja
A szerződésből eredő
jogok gyakorlása és
kötelezettségek
teljesítése, valamint
kapcsolattartás.
Elszámoltathatóság
biztosítása Európai
Uniós projektek
esetében.

4.

adatkezelés jogalapja
bármikor visszavonható hozzájárulás
(a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdés)

adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) (b) bekezdés
szerinti szerződés teljesítése. A
szerződő fél kapcsolattartó
alkalmazottja, illetve az Európai
Uniós projektek
elszámoltathatóságával összefüggő
adatkezelések vonatkozásában pedig
az adatkezelő jogos érdeke a GDPR
6. cikk (1) (f) bekezdése alapján.
Számlázáshoz szükséges adatok,
illetve Európai Uniós projektek
esetében a GDPR 6. cikk (1) (c)
bekezdésében foglalt jogi
kötelezettség teljesítése.

kezelt személyes adatok
A kapcsolattarásra feljogosított
munkavállaló, a törvényes
képviselő neve, munkaköre/
tisztsége, e-mail címe,
telefonszáma; a természetes
személy szerződő partner teljes
neve, lakcíme, anyja neve,
születési helye és ideje,
adóazonosító jele vagy
adószáma, telefonszáma
vagy/és e-mail címe.
Egyes Európai Uniós
projektekhez szükséges
önéletrajzokban szereplő
személyes adatok.

A személyes adatok címzettjei és címzettek kategóriái

A KASZ jelen tájékoztatójának pontjaiban foglalt adatokat a KASZ kezeli azonban a 3.3. pontjában
említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez a DURAConexio Kft.-t, 1098 Budapest, Csengettyű utca 7. II. em. 11., Tel: +36 1 338 4059, E-mail: infodura.hu
(a továbbiakban: adatfeldolgozó) képviseli: Dura Mirjam, amely az adatkezeléssel összefüggésben – a
szakszervezet adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi:
tagnyilvántartó szoftver kezelése; hírlevél kiküldése. Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további
adatfeldolgozót is igénybe vehet. Az adatkezeléséről részletesen az alábbi tájékoztatóból
tájékozódhat:
http://dura.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi továbbá a MAKASZ Kft, 1195
Budapest, Üllői út 283.; Tel: 36 20-669-8043; fax: 36 1 357 64 64; E-mail: info@makasz.hu, amely az
adatkezeléssel összefüggésben – a szakszervezet adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve –
az alábbi tevékenységet végzi: Szakszervezeti tagsági-és egyben-egyedi vásárlási kedvezményeket
biztosító kártya kibocsájtása. Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót is
igénybe vehet. Az adatkezeléséről részletesen az alábbi tájékoztatóból tájékozódhat.
https://www.makasz.hu/adatkezelesi-szabalyzat
5.

A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 3.1.-3.4. valamint a 3.6., 3.7. és 3.9. pontjaiban említett esetekben a KASZ a személyes
adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a titkarsag@kasz.hu email címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
A tájékoztató 3.5. és 3.7. pontjaiban foglalt személyes adatokat a KASZ 10 évig őrzi meg valamint a
3.7. pont esetében a megőrzés a vonatkozó jogszabályban rögzítettek szerint történik.
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1. Határidő
A KASZ az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb
egy hónapon belül teljesíti.
6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a KASZ-tól
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a KASZ milyen személyes
adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy a KASZ
kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek
továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a KASZ
köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának
egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat
kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a KASZ
módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a
helyesbített adat pontosságát, a KASZ a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa
megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes
adatai kezelését a KASZ korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai
pontosságát. Ebben az esetben a KASZ arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi
a személyes adatok pontosságát); ha 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; vagy 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).
A tiltakozáshoz való jog
A 3.5., 3.7. és 3.10. pontok szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban
megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a KASZ a
személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal
összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a KASZ-nak kell igazolnia, hogy a
személyes adat kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Jelen tájékoztatóban foglalt visszavonható hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozó pontok
tekintetében az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

A törléshez való jog
A tájékoztató 3.5., 3.7. és 3.10 pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KASZ indokolatlan késedelem nélkül törölje az
érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok
kezelésére más jogalapja nem áll fenn.
Az adathordozhatósághoz való jog
A 3.5., 3.7. és 3.10 pontok szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak
jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa a KASZ rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a KASZ az automatizált módon megvalósított
adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.
7. Jogorvoslat
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
telefon: +36 (1) 391-1400,
email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap:www.naih.hu
felületein bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai
kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak
megsértése esetén, valamint bírósághoz is fordulhat.

