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1. BEVEZETÉS 

A Hungrana Kft. (székhelye: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, 0351/26 hrsz.; cégjegyzékszáma: 
07-09-001129; „Hungrana”) székhelyén üzemelő gyár, és az ahhoz tartozó udvar, 
irodaépületek, parkoló, személyi- és teherporta (valamennyi kapcsolódó terület, a 
továbbiakban: „Gyár”) üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyonvédelmi, és üzembiztonsági 
kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a Gyár területére belépő 
természetes személyek („Érintettek”) egyes személyes adatait a Hungrana kezelje. 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Hungrana 
tájékoztassa az Érintetteket a Hungrana területére való belépésükhöz kapcsolódó 
adatkezeléseinek legfontosabb körülményeiről.  

A Hungrana számos, rendkívül veszélyes anyaggal, géppel dolgozik, amelyek nemcsak tűz-, de 
robbanásveszélyesek is. Ezen anyagok nem megfelelő kezelése és az ebből származó balesetek 
maradandó egészségkárosodást, életveszélyt, de akár halált is okozhatnak. Emellett akár egy 
kisebb incidens is jelentős anyagi károkkal járhat. 

Mindezek fényében a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység célja az emberi élet, 
testi épség védelme, a veszélyes anyagok és gépek őrzése, valamint a vagyonvédelem. 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Hungrana a működése során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában 
adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató tartalmát. A 
Hungrana kötelezettséget vállal arra, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés 
megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

A Hungrana elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak 
tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Hungrana a 
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Hungrana az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország területén kezeli és a jelen 
Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja. 

A Hungrana fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad. 

A Hungrana adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi szabályok és információk folyamatosan 
elérhetők a Hungrana recepcióján, személyi- és teherportáján. 

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az info@hungrana.hu 
e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

A Hungrana adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 
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 Az Európai Parlament és 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) – („GDPR”) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény – („Infotv.”); 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”); 
 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. tv. – („Szvtv.”).  

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME 

ÉS IDŐTARTAMA 

A Hungrana törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett 
személyes adatkezeléseket. Ugyanakkor a személy- és vagyonvédelem, valamint az 
üzembiztonság követelménye és a Hungrana ezzel összefüggő kötelezettségei következtében 
bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk a Hungrana részére adatközlő 
Érintettek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő 
kötelessége a valódi érintett hozzájárulásának beszerzése (vagyis akinek a személyes adatai 
ténylegesen megadásra kerültek). 

3.1. Kamerás megfigyelőrendszer 

Az adatkezelés célja: A Gyárban tartózkodó természetes személyek életének és testi épségének 
védelme, a veszélyes anyagok és gépek megfelelő kezelése, illetve a Gyár őrzése és a Gyárban 
található ingóságok védelme, a Hungrana és a Gyárban tartózkodók érdekében, ideértve a 
vendégeket, a Gyárban feladatot ellátó külsős vállalkozókat és megbízottakat, és a Gyár 
házirendjének megfelelő eseti ellenőrzését is. A Gyár őrzése különösen a személyi vagy 
vagyoni kárral járó vészhelyzetek, illetve a szabálysértések és bűncselekmények megelőzését, 
elhárítását és kivizsgálását jelenti. 

Az adatkezelés tartalma: A Hungrana által a Gyár területén alkalmazott kamerák élő képet 
továbbítanak és rögzítenek 24 órás üzemmódban, de hangot nem. Az élő kamerás felvételeket 
a vagyonőrök és az erre feljogosított munkatársak valós időben nézik az őrszobában, illetve a 
kamerás felvételeket a rendszer rögzíti a Gyár központi szerverén, amely szintén a Gyár 
területén található. A kamerás felvételek valós időben, az erre kijelölt helyen kívül nem 
tekinthetők meg.  

A kamerás megfigyelő rendszer tényleges működtetésében jelenleg a Hungrana által 
szerződéses viszonyban álló vagyonőr adatkezelőként vesz részt, az általa ellátott személyi és 
vagyonvédelmi tevékenység részeként. 

Az adatkezelés jogalapja: A kamerás megfigyelés jogalapja a Hungrana és a Gyár területén 
tartózkodók jogos érdekének érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont). 

A kezelt adatok köre: Az Érintett képmása. 

A kezelt adatok forrása: A Gyárban elhelyezett kamerák. Kamera található a közlekedő 
útvonalakon, be- és kilépési pontokon, gépjármű-töltési pontokon és a kritikusabb technológiai 
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pontokon. A kamerákról szóló részletesebb információkért kérjük forduljon a 
kapcsolattartójához. 

Az adatkezelés időtartama: A Hungrana a felvételeket 15 napig tárolja. A Hungrana ezen túl 
kizárólag akkor kezel személyes adatot, ha az bármilyen biztonsági esemény, károkozás vagy 
szerződésszegés miatt a Hungranával szemben támasztott igénnyel összefüggésben szükséges. 
Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az előbbiekkel összefüggő igény érvényesítéséig 
vagy az azzal való felhagyásig terjedő időszak. Amennyiben a személyes adat kezelésére már 
nincs többé szükség, a Hungrana azt haladéktalanul megsemmisíti. 

Az adatkezelés helye: A felvételek a Gyárban található őrszolgálati helyiségben lévő szerveren 
találhatóak, ugyanitt kísérhetők figyelemmel a kamerák élő képei is. Incidens esetében a 
Hungrana és az adatfeldolgozók szerverein is történhet adattárolás. 

Hozzáférésre jogosultak: Az élő képet kizárólag a vagyonőr figyelheti, míg a felvett képekhez 
a vagyonőr, továbbá a Hungranának az adatkezelési cél megvalósításában közreműködő 
munkavállalói is hozzáférhetnek. 

Tájékoztatás: A Hungrana a Gyár bejáratánál és kamerákkal megfigyelt területen jól látható 
helyen figyelemfelhívó jelzést és ismertetést helyez el az elektronikus biztonságtechnikai 
rendszer által folytatott megfigyelés tényéről. A rendszer által rögzített, személyes adatokat 
tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel 
tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, 
az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az Érintettek jogaira és 
érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről a Hungrana a jelen Tájékoztató honlapon, 
recepción, valamint a személyi és a teherportán elhelyezett példány útján tájékoztatja az 
Érintetteket.  

3.2 Látogatók belépése  

A Hungrana az irodai vagy Gyár területre látogatóként, vagy külsős személyként munkavégzés 
céljából belépő személyek nevét feljegyzi, illetve az itt felsorolt adataikat elektronikus kártyán 
tárolja. 

Az adatkezelés célja:  
1. Adminisztráció: az épületbe érkező vendégek programjának szervezése. 
2. Katasztrófavédelem: valamely katasztrófa, baleset, természeti csapás, vagy egyéb 
szerencsétlenség esetén megállapítható legyen az épületben tartózkodók száma, személye.   
3.Vagyonvédelem: a Hungrana épületei állagának, továbbá a benne található ingóságok 
védelme. 
4. Személyvédelem: a Hungranában tartózkodó személyek védelme. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelési célok megvalósulásához 
(GDPR 6. cikk (1) f) pont).  

A kezelt adatok köre: eseti belépés esetén: név, a társaság, amit a látogató képvisel, és a látogató 
tartózkodás ideje. Állandó belépés esetén a fentieken túl: személyi okmány száma, orvosi 
engedély lejárati dátuma, munkavédelmi oktatás érvényességének lejárati dátuma. A belépő 
kártyán rögzítésre kerül valamennyi, a kártyával működő kapun való áthaladás ténye és 
időpontja. 
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A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: eseti látogatónál a rögzített adatok a távozást követő 48 órán belül 
megsemmisítésre kerülnek. Állandó belépésre jogosultak esetén az adatok a belépési 
jogosultság megszűnését követő 15 napon belül kerülnek törlésre. 

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor. 

 
3.3 A véralkohol-szint vizsgálattal összefüggő adatkezelések 

A Hungrana a Gyár területére áruszállítási vagy munkavégzési céllal belépő személyek 
esetében jogosult szúrópróbaszerűen véralkohol-szint vizsgálatot végezni.  

Az adatkezelés célja: A Gyár területén található gépek és anyagok nem megfelelő kezelése, 
illetve az ezekkel dolgozó munkatársak megzavarása, és az ebből származó balesetek 
maradandó egészségkárosodást, életveszélyt, de akár halált is okozhatnak. Emellett akár egy 
kisebb incidens is jelentős anyagi károkkal járhat. Az adatkezelés célja a Gyár területére 
belépők ittas vagy bódult állapotának ellenőrzése. 

Az adatkezelés tartalma: az Érintettek vizsgálatára szúrópróbaszerűen kerül sor. Negatív teszt 
esetén nem kerül sor adatkezelésre. Pozitív teszt esetén jegyzőkönyv felvételére, és az 
Érintettnek a Gyár területéről való kitiltására kerül sor. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelési célok megvalósulásához 
(GDPR 6. cikk (1) f) pont). 

A kezelt adatok köre:  

 név, lakcím, (sofőr esetén rendszám), partner cég, akinek alkalmazásában az Érintett áll, 
illetve a pozitív teszt eredménye.  

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: a Gyár területéről való kitiltás időtartama, legfeljebb 2 év. 

Adattovábbítás: a pozitív teszt eredményét a Hungrana az Érintettet foglalkoztató (megbízó) 
partner cég felé továbbítja. 

3.4. A munkavédelmi tanfolyammal összefüggő adatkezelések 

A Hungrana a Gyár területére munkavégzési céllal belépő személyek részére munkavédelmi 
tanfolyamot tart, ennek eredményének nyilvántartása céljából adatkezelést végez.  

Az adatkezelés célja: A Gyár területén munkát végző személyek munkavédelmi ismereteinek 
biztosítása, ennek érdekében megfelelő képzés elvégeztetése. 

Az adatkezelés tartalma: az Érintettek munkavédelmi oktatásban részesülnek, melynek sikeres 
elvégzése esetén annak igazolására a Hungrana belépésre is jogosító kártyát állít ki. 
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Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettek a személyes adataik GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti 
hozzájárulást adnak az adatkezeléshez. 

A kezelt adatok köre:  

 név, lakcím, partner cég, akinek alkalmazásában az Érintett áll, illetve a képzésen 
elvégzésen rögzítése.  

A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: az az időtartam, amíg az Érintett a Gyár területén jogosult munkát 
végezni.  

Adattovábbítás: a biztonsági ellenőrzést ellátó, 6. pontban ír adatkezelő részére, a belépés 
biztosítása érdekében. 

3.5 Az áruszállítást végző sofőrök adatainak kezelése 

A Hungrana a Gyár területére áruszállítási céllal belépő személyeket ellenőrzi balesetvédelmi 
célból: vészhelyzet esetén minden időpontban ellenőrizhető legyen a Gyárban tartózkodó 
személyek száma, személye. Továbbá az adatkezelés elősegíti a fuvarszervezés  

Az adatkezelés célja: A Gyár területén tartózkodók számának és személyének ellenőrzése, 
vészhelyzet esetén a haladéktalan intézkedés biztosítása, továbbá a fuvarszervezések 
nyilvántartása. 

Az adatkezelés tartalma: az Érintettek adatait maguk, vagy az őket alkalmazó cégek előzetesen 
megküldik az erre rendszeresített informatikai felületen (Tehergépjármű Beléptető Rendszer) a 
Hungrana részére, aki azt a Gyár területén való tartózkodás ellenőrzésére használja. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke az adatkezelési célok megvalósulásához 
(GDPR 6. cikk (1) f) pont). Az Érintettek a személyes adataik felvételekor GDPR 6. cikk (1) a) 
pont szerinti hozzájárulást adnak az adatkezeléshez. Amennyiben az Érintett adatait az őt 
foglalkoztató cég küldi meg a Hungrana részére, úgy a hozzájárulás beszerzése a küldő cég 
felelőssége.  

A kezelt adatok köre:  

 név, rendszám, igazolványszám, partner cég, akinek alkalmazásában az Érintett áll, 
illetve az érkezés időintervalluma.  

A kezelt adatok forrása: az Érintettet foglalkoztató cég, illetve esetenként közvetlenül az 
Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: az Érintett távozását követő 1 hónap.  

Adattovábbítás: az adatok továbbítására nem kerül sor. 
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3.6 Állásra jelentkezők adatainak kezelése 

A Hungrana az általa meghirdetett állásokra jelentkezők által megküldött személyes adatokat 
is kezeli a felvételi folyamat során. 

Az adatkezelés célja: A jelentkezők személyes adataira azért van szükség, hogy a Hungrana 
eldönthesse, a jelentkező alkalmas-e azon pozíció betöltésére, amelyre jelentkezett. Ezen kívül 
a jelentkező elérhetőségére azért van szükség, hogy a Hungrana kapcsolatba tudjon lépni a 
jelentkezővel az állással kapcsolatban. Azzal, hogy a jelentkező elküldi a Hungrana számára a 
jelentkezését egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz a Hungrana részére, hogy 
személyes adatait a meghirdetett pozícióra való jelentkezéssel kapcsolatban kezelje. 
Amennyiben a jelentkező beleegyezik, a személyes adatait abban az esetben is tovább kezeli a 
Hungrana, ha nem az adott jelentkezőt választotta ki a meghirdetett állás betöltésére abból a 
célból, hogy később esetleges állásajánlatokkal kereshesse meg. 

Az adatkezelés tartalma: A jelentkezés egy központi email címre érkezik meg függetlenül attól, 
hogy azt a jelentkező milyen felületen vagy szolgáltatón keresztül küldte el. Kizárólag a jelöltek 
értékelésében közreműködő munkatársak férnek hozzá a jelentkező személyes adataihoz, 
melyeket a Hungrana egy zárt szobában található szerveren, illetve papír alapon elzártan tárol. 
Mindazonáltal a Hungrana fenntartja a jogot arra, hogy jelentkezési anyagot elküldjük a 
fejvadász (lásd az adatfeldolgozók fejezetben) részére, amennyiben a fejvadász a felvétel 
folyamatában réászt vesz.  

A kezelt adatok köre: A Hungrana csak olyan személyes adatokat kezel, amelyet a jelentkező 
ad meg a számára, mikor az állásra jelentkezik: a nevét, elérhetőségét (email cím, telefonszám, 
levelezési cím), születési helyét és idejét, képzettségre vonatkozó adatait, valamint szakmai 
tapasztalatait és egyéb készségeit, mindezt önéletrajz formájában. A jelentkező képzettségét 
igazoló dokumentumait, valamint az előző munkáltatóitól származó ajánlásait csak abban az 
esetben kezeli a Hungrana, ha ezt a jelentkező a rendelkezésére bocsátja, azonban ezt a 
Hungrana nem várja el, ha csak az álláshirdetésben más nem szerepel. Ezen felül kezeli a 
Hungrana a jelentkezővel folytatott email levelezést is. 

A kezelt adatok forrása: Közvetlenül az Érintett, azaz a meghirdetett állásra jelentkező személy. 

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező személyes adatait addig tárolja a Hungrana, amíg a 
felvételi folyamat tart, ezt követően pedig amíg az adott pozícióra kiválasztott jelölt próbaideje 
le nem járt, de legfeljebb 5 hónapig. A tárolás célja, hogy az esetleges sikertelen próbaidő esetén 
a Hungrana megkereshesse az adott állásra jelentkező többi jelöltet is. Mindazonáltal a 
Hungrana hisz abban, hogy minden jelentkezővel hatékonyan együtt tud működni, abban az 
esetben is, ha nem őt választja ki a kérdéses pozícióra. Éppen ezért, amennyiben a jelölt 
szeretné, a Hungrana örömmel keresi fel újabb állásajánlataival. Ebben az esetben a Hungrana 
kéri a jelöltet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy személyes adatait azok elküldésétől számított 2 
évig tárolja annak érdekében, hogy új lehetőségekkel kereshesse fel őt. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. (GDPR 6. cikk 
(1) a) pont) 

Adattovábbítás: az adatok továbbítására nem kerül sor, kivéve azon ritka esetet, amikor a 
felvételi folyamatban fejvasász is részt vesz. Ekkor az adatfeldolgozók között megjelölt 
fejvadász felé kerül sor adattovábbításra. 
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3.7 Egyéb adatkezelések 

Eseti jelleggel a Hungrana egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A Tájékoztatóban 
fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 
érdekében megkereshetik a Hungranát, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a 
megkereső hatóságnak. A Hungrana a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely 
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 

BIZTONSÁGA 

Az adatkezelések helye elsősorban a Gyár, másodsorban (amennyiben ilyen alkalmazásra 
kerül) az adatkezelők és adatfeldolgozók egyéb szerverei. 

A Hungrana a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy 
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága). 

A Hungrana az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Hungrana Kft. 
Székhely: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep, 0351/26 hrsz. 
Cégjegyzékszám: 07-09-001129 
Telefonszám: +36 (25) 578 111 
E-mail: info@hungrana.hu 

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI 

DEFENCE SYSTEM Kft. 
 
Székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. 
Cégjegyzékszám: 01-09-309785 
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Az adatfeldolgozó jár el a biztonsági őrzés, beléptetés, vagyonvédelem biztosítása érdekében, 
és a kamerás felvételek folyamatos megfigyelése során. 
 
HILL International Kft. 
Székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 2-4. fszt. 
Cégjegyzékszám: 01-09-063467 
Az adatfeldolgozó fejvadászként jár el, és esetileg közreműködik egyes felvételi eljárások 
során. 

A Hungrana fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, amelynek személyéről 
legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást. 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását 
az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett 
elérhetőségein. 

Az Érintett kérelmére Hungrana tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 
feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az 
adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon 
belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – 
az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, 
ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az 
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Hungrana költségtérítést állapít meg. 

A Hungrana a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak 
megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

A Hungrana zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 
személyes adat törlését kizárta. 

A Hungrana megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét 
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 
meg egyértelműen. 

A Hungrana a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az Érintett kéri, a kezelt 
adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Hungrana rendelkezésére. 
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem 
teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A Hungrana a helyesbítésről, a 
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zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Hungrana a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem 
ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. A Hungrana az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az 
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 
ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Amennyiben a Hungrana adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, 
forduljon a Hungranához az 5. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36 (30) 683-5969 

   +36 (30) 549-6838 
   +36 (1) 391 1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 


