
Adatkezelési Tájékoztató 

Bevezető 

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General 
Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően annak megismerését szolgálja, hogy a 
NYIDOTER kft (a továbbiakban: Adatkezelő) alábbiakban részletezett tevékenységei során 
alkalmazottainak, szerződéses partnereinek, a személyes adataik védelmével kapcsolatban megfelelő 
tájékoztatást adjon. Tájékoztatást arról, hogy tevékenysége során milyen szabályok szerint jár el és 
betekintést ad az általa felhasznált adatok védelmére vonatkozó – a Universal Leaf Tobacco Co. Inc. 
(V.A, USA) működését szabályozó, ehhez kapcsolódó belső utasításaival is összhangban álló – 
intézkedéseiről.  
 
Tájékoztatást ad mindazon jogokról, melyek adatkezelői tevékenysége kapcsán, érdekeik védelmében 
megilleti az érintett természetes személyeket. Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok 
védelmében, kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek információs önrendelkezési jogának 
tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  

 

Adatkezelő adatai 
Név:     Nyidoter kft. 

Székhely:    4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 2-4. 

Adószám:    13016067-2-15 

Ügyvezető:    Kenyeres Sándor 

E-mail:     Kenyeres.Sandor@univrsalleaf.hu 

 

Mi a célja a jelen tájékoztatónak? 
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR) különféle jogokat biztosít a hatálya alá 

tartozó adattulajdonos természetes személy (pl. munkavállaló, érintett) számára. Adatvédelmi 

tájékoztatónk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat 

hogyan gyakorolhatja. 

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat e tájékoztatónkban: 

o milyen célból kérjük az adatait; 

o melyik adatát mire, milyen céllal használjuk; 

o mi az adatkezelésünk jogalapja; 

o hova, hogyan továbbítjuk személyes adatait; 

o meddig kívánjuk az adatait kezelni; 

o Önnek milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben. 

 

Milyen személyes adatokat kezelünk? 
Azokat a személyes adatokat kezeljük, melyek meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében elengedhetetlenek. Az adatkezelésnek minden szakaszában megfelelünk e 

célnak. 

Ide tartoznak mindazon személyes adatok, melyet munkaviszonyhoz vagy egyéb jogviszonyhoz 

kötődnek, ezekhez kapcsolódó nyilvántartási, adózási, könyvelési, jelentési kötelezettségeink részét 



képezik. Másrészt e körbe tartoznak azok az adatok, melyek a dohánytermeltetés, minőségbiztosítási 

tevékenységünk vagy a felvásárlás kapcsán, ezek beazonosításához, szerződések vagy jogszabály által 

meghatározott feladataink teljesítéséhez előírtak. 

Az adatokat minden esetben azok tulajdonosától (érintett) közvetlenül szerezzük be, külső adatbázist 

nem használunk. 

Ehhez kapcsolódó részletesebb tájékoztatás Adat- és titokkezelési Szabályzatunkban hozzáférhető. 

Mire használjuk a kezelt adatokat? 

Kizárólag munkaadói vagy egyéb szerződéses, ill. jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez használjuk fel. 

Mi az adatkezelésünk jogalapja? 
Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat teljes mértékben betartva 

végezzük: 

o a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló (Info.) törvény; 

o 2012. I. Törvény a Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 

o 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól (SzVtv.) 

o 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.) 

o EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 

o 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 

 

Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett 

hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos 

érdekeink érvényesítését alkalmazzuk. 

Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről a szerződések megkötése vagy egy 

konkrét adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan személyes adatokat küld 

számunkra, amelyek kezeléséhez Adat- és titokvédelmi Szabályzatunk szerint nem rendelkezünk 

jogalappal, a megküldött személyes adatokat azonnal töröljük. 

Alkalmazunk-e az automatizált döntéshozatalt, ún. profil-alkotást? 

Nem. 

Kivel osztjuk meg a személyes adatokat? 
Munkáltatóként a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak 

törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közlünk. A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adattovábbítás egyedi jelszóval védett számítógépeken, védett file-okban, adat- és 

titokvédelmi kiegészítéssel rendelkező szerződésekben szabályozva történik. 

Üzleti partnerként a könyvelésünk – esetenként személyes adatokat is tartalmazó – pénzügyi-

számviteli információt továbbít a NAV és más hatóság felé. 

Külső partnerek/szolgáltatók, melyek felé adattovábbítás történik vagy ezekhez az adatok azok 

továbbítása nélkül is hozzáféréssel rendelkeznek a következők: bérszámfejtést, környezet-, tűz-, és 

munkvédelmi szakfeladatok ellátását, pénzügyi szolgáltatások, postai szolgáltatások teljesítését látják 

el, valamint a dohánytermeltetés és a felvásárlás tekintetében adatokat továbbítunk a tulajdonos 



részére. Ehhez kapcsolódó részletesebb tájékoztatás Adat- és titokkezelési Szabályzatunkban 

hozzáférhető. 

Továbbítjuk-e az adatokat külföldre? 
Igen, az Universal Leaf Tobacco Co. Inc. (V.A, USA) részére. Belső hálózaton keresztül, jelszó- és 

vírusvédett elektronikus kommunikáció útján, jogosulatlanok által hozzá nem férhető módon. 

Meddig tároljuk a személyes adatokat? 

o munkaviszonyhoz kapcsolódó adatokat a munkaviszony végét követő 10 évig, ill. egyes adatok 

e körben egyáltalán nem selejtezhetők 

o megbízási szerződéses adatokat a szerződés lejártát követő 5 ill. 10 évig, partnertől függően; 

o számlázáshoz, adózáshoz kötődő adatokat 10 évig, 

o termeltetés kapcsán keletkező személyes adatokat a szerződés megszűntét követő 10 évig  

Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben? 
Ön bármikor, korlátozás nélkül kérheti, hogy tájékoztassuk az Önre vonatkozó személyes adatokról. 

Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy kérését 30 napon belül elbíráljuk és értesítést 

küldünk Önnek eredményéről. 

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon 

megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük emailben jelezze (email cím fent: 

„adatkezelő adatai”)  

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, 

hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, 

feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak. 

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás 

nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. 

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat. 

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu  

Hogyan tehet panaszt? 
1. A panasz bejelentésének módjai 

1. Szóbeli panasz 

1. a) személyesen:– irodánkban: Nyíregyháza, Dugonics u. 2-4. (munkaidőben) 

2. Írásbeli panasz 

b) postai úton: 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 2-4. 

c) elektronikus úton: Kenyeres.Sandor@universalleaf.hu  

 

 

 

 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@aegon.hu
mailto:ugyfelszolgalat@aegon.hu


Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében? 

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz 

fűződő jogait, kérjük, jelezze emailben (lásd előző pont). 

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb 

intézkedhessünk. 

Használ-e a weboldalunk cookie-kat? 

Nem 

Tájékoztatásul:  

A fenti információk a Nyidoter kft. Adat- és titokvédelmi Szabályzatában részletesen kidolgozásra 

kerültek. Ez a Tájékoztató annak az anyagnak a kivonata. Amennyiben – érintettként - meg szeretné 

ismerni a teljes Szabályzatot, kérésére megtekintheti munkaidőben, irodánkban! 

 

Nyíregyháza, 2018. november 

 

        Nyidoter kft. 


