
Güntner-Tata Kft. adatkezelési tájékoztató a Rendezvényeken 

résztvevő munkatársak, illetve hozzátartozóik és vendégeik 

részére 

A Güntner-Tata elkötelezett dolgozói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 

Güntner-Tata a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, amelyet jelen adatkezelési tájékoztató 

útján ismertet a rendezvényen résztvevőkkel 

Adatkezelő 

A Güntner-Tata Kft. (székhely: 2890 Tata, Szomódi u. 4., cégjegyzék szám: 11-09-000412, adószám: 

10332692-2-11, képviseli: Schwarczenberger Tamás cégvezető és Solymár Endre cégvezető), 

telefonszám: 06-30-821-3765, e-mailcím: adatkezeles@guentner.com a továbbiakban adatkezelő. 

Fogalmak 

1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt -

közvetlenül vagy közvetve -név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

2. Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 

a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat. 

3. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint 

tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat. 

4. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 

-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez. 

5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet 

vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása. 

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 

megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. 

7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől. 



8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő megbízást is –személyes adatok feldolgozását végzi. 

9. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

10. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

12. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

14. Aktív kezelésben lévő irat: mindazon dokumentum, amely bármilyen úton a Güntner-Tata Kft.-

hez beérkezik és ügyintézés alatt bármely szervezeti egységen megtalálható. 

15. Passzív kezelésben lévő irat: mindazon dokumentum, amely archiválás céljából a Güntner-Tata 

Kft. irattárába átadásra kerül.  

16. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Az adatkezelés célja 

• Családi nap: Az előzetes jelentkezésüket leadott személyek azonosítása a rendezvényre való 

belépéskor. Ezáltal kiszűrjük az illetéktelen személyeket.   

• Mikulás ünnepség: Az előzetes jelentkezésüket leadott személyek rendezvényen való 

azonosítása, illetve az ajándék utólagos felvétele, amennyiben nem tudott részt venni az eseményen. 

Az adatkezelés jogcíme 

Fő szabály szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az esetleges eltéréseket külön jelezzük. 

Az érintettek köre 

A Güntner-Tata Kft. munkavállalói és hozzátartozóik, vendégeik. 

Tárolás helye 

Excel táblázatban 

Güntner-Tata Kft. székhelye: 2890 Tata, Szomódi út 4. IT szerverszoba, Güntner központi 

fájlkiszolgáló. 

 

Hozzáférésre jogosultak 

HR ügyintéző – Munkavállalók jelentkezéseinek begyűjtése, illetve továbbítása a Zofi 

Rendezvényszervező Kft-nek, akik a helyszínen regisztráltatják a kollégákat és hozzátartozóikat.  

Munkaügyi ügyintéző - HR ügyintéző távolléte alatti helyettesítés. 

HR vezető – ellenőrzési jogosultság 

 



A kezelt adatok köre 

Megnevezés Az adatkezelés 

célja 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Alkalmazott 

technológia 

Adat forrása 

Név Az előzetes 

jelentkezésüket 

leadott személyek 

azonosítása a 

rendezvényre való 

belépéskor 
Az érintett önkéntes 

hozzájárulása  

Központi fájl 
kiszolgáló/papír  

Munkavállaló által 

leadott jelentkezés, 

amelyben megjelöli 

az általa hozzott 

vendégeket 

Törzsszám Munkavállalók 

esetén az előzetes 

jelentkezésüket 

leadott személyek 

azonosítása a 

rendezvényre való 

belépéskor 

Életkor Minden gyermek 
az életkorának 

megfelelő 
ajándékot kapja. 

 

Az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

(törvényes képviselő 

általában ez a szülő] 

adja meg) 

Kapcsolat A vendégek és az 
őt meghívó 

Güntner 
alkalmazott 

közötti kapcsolat 
tényének 
rögzítése 

Az érintett önkéntes 

hozzájárulása 

 

Biztonsági intézkedések 

A személyes adatok mechanikai és élőerős védelmét a Güntner-Tata Kft. a vagyonvédelmi szabályzata 

alapján biztosítja, az adatok elektronikus védelmét az informatikai biztonsági szabályzat védi.    

Megőrzési idő 

Az adatok tárolásának határideje főszabály szerint a rendezvényt követő 30 nap. 

Adatfeldolgozók és adatkezelők 

Zofi Rendezvényszervező Kft. 2890 Tata, Szegfű u. 23., Cégjegyzékszám: 11-09-018311, Adószám: 

23281527-2-11 Tel.: +36 20 942 3830 – Az adatot a rendezvényszervező cég elektronikus úton kapja 

meg titkosított formában, amelyet a beléptetés regisztráció lebonyolítására használják fel. 

A Zofi Rendezvényszervező Kft. a rendezvény végéig kezeli az adatokat, a rendezvény végén 

megsemmisítésre kerül.  

Érintettek jogai 

• Tájékoztatáshoz való jog – A mindenkori kiírt HR ügyfélfogadási időben minden esetben ingyenesen 

kérhető tájékoztatás a HR osztályon a fenti témakör esetében a HR ügyintéző munkatársnál. 

• Vélemény kifejtéséhez való jog - Adatkezeléssel kapcsolatban kifejezheti véleményét az Adatvédelmi 

tisztviselő megkeresésével. 



• Helyesbítéshez való jog - Bármelyik adatában változás vagy tévesztés áll fenn, annak a helyesbítését 

megteheti, kezdeményezheti olyan módon, ahogy az adatfelvétel történt, a HR osztályon a fenti 

témakör esetében illetékes munkatársnál. 

• Tiltakozáshoz való jog - Bármelyik adat kezelése ellen való tiltakozási szándék az Adatvédelmi 

tisztviselő felé jelzendő. 

• Törléshez való jog - A mindenkori kiírt HR ügyfélfogadási időben az adat törlését a HR osztályon a 

fenti témakör esetében illetékes munkatársnál kérheti. 

• Hatósági jogorvoslathoz való jog  

 Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatósághoz való fordulás joga – Elérhetőség 

a „Jogorvoslatok elérhetőségi módja” címszó alatt található 

 Bírósághoz való fordulás joga - Elérhetőség a „Jogorvoslatok elérhetőségi módja” címszó 

alatt található 

 

Jogorvoslatok elérhetőségi módja 

1. Belső jogorvoslat elérhetősége:  

Güntner Tata Kft.  

HR ügyintéző 

Cím: 2980 Tata, Szomódi út 4.  

Telefonszám: 06 34 588 500 

E-mail: hr@guentner.com 

Güntner-Tata Kft. 

Seftsik Péter  

Vagyonvédelmi vezető 

Cím: 2890 Tata, Szomód út 4. 

Telefonszám: 06 30 981 6737 

E-mail: peter.steftisk@guentner.com 

 

2. Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu 

 

3. Bírósághoz való fordulás joga.  

      Az érintett pert az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék mellett a saját lakóhelye vagy 

tartózkodás helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszék előtti eljárásban 

jogi képviselő (ügyvéd) igénybevétele kötelező. 

 

 

Tata, 2019.07.23 

 

 

        Schwarczenberger Tamás 

         ügyvezető 


