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A KRISTÁLY-Audit Kft. 2018.05.25-én hatályba lépett
Belső adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat 4. sz. melléklete

Adatkezelési tájékoztató
I. Adatkezelési tájékoztató célja
A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson érintettek (továbbiakban: érintett)
részére a KRISTÁLY-Audit Kft. (továbbiakban. Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elvekről.
Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak módosításának jogát fenntartja azzal,
hogy a mindenkor hatályos tájékoztatót honlapján a http://www.kristalyaudit.hu cím alatt
folyamatosan elérhetővé teszi a nyilvánosság számára
II. Irányadó jogszabályok
Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét, az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával
végzi:
•

•
•
•
•

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, a továbbiakban: GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.)

III. Értelmező rendelkezések
A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen tájékoztató jellegével összhangban az
alábbi fogalmak emelendők ki:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
3. 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,
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felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
4. 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.
5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
6. 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.
7. 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.
8. képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy
jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre
vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
9. Adatkezelő: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is.
IV. Az adatkezelés alapelvei
1) Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
2) Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz
kötöttség).
3) Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a
szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem
gyűjt, és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához
feltétlenül szükséges.
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4) Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
5) Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott
tárolhatóság).
6) Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a
személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
7) Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a
Adatkezelő igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében az Adatkezelő
gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az
adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások
módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való
megfelelés igazolására dokumentációt készít.
V. Adatkezelési jogalapok
1. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbi 2-8. pontban meghatározott jogalapok egyike teljesül:
2. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
3. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
4. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a
továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
5. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
6. Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban:
közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
7. Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).
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8. Az Adatkezelés egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy
jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során
változhat.
VI. Adatkezelő adatai:
Az Adatkezelő megnevezése:
Név: KRISTÁLY-Audit Kft.
Székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5.
Telefonszám: +36-74/511-200
Képviselő: Nyirati Ferenc ügyvezető
Email cím: iroda@kristalyaudit.hu
Weblap: www.kristalyaudit.hu
Facebook:
https://hu-hu.facebook.com/kristalyauditkft/posts/el%C3%A9rhet%C5%91-az%C3%BAj-weblapunk/264327370358653/
Az Adatkezelő weboldalainak és email címének folyamatos működését és elérhetőségét biztosító
partnere:
• Bacsa Zsolt e.v. (Székhely: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5., Adószám: 65710315-1-37)
tárhelyszolgáltató.
VII. Az Adatkezelő tevékenysége során megvalósuló adatkezelések:
1.

KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
Jogos érdek jogalap: Az Adatfeldolgozó a GDPR 6. cikkében foglaltak alapján a Kkt. 3. §
(1) bekezdés szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenysége
teljesítéséhez szükséges, a könyvvizsgáló számára a megbízója által rendelkezésre bocsátott és
a könyvvizsgáló által esetlegesen bekért egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok
kezelésének jogszerűsége (GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint a megbízó jogos érdekére
alapítható).
Kezelendő személyes adatok:
-

a Kkt. 23. § a) pontjában hivatkozottak szerint a jogszabályok és a közfelügyeleti hatóság
által jóváhagyott, megalkotott és naprakészen tartott a könyvvizsgálati és a belső
minőségellenőrzésre, könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek belső szervezetére és a
könyvvizsgáló munka megszervezésére vonatkozó nemzeti standardoknak alapján a
könyvvizsgáló birtokába került dokumentumokban szereplő személyes adatok; továbbá

-

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 3:38 § (1) bekezdése értelmében a
megbízó irataiban, számviteli nyilvántartásaiban, könyveiben, valamint a vezető
tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól kapott
felvilágosításában, a megbízó fizetési számlájában, pénztárában, értékpapír- és
áruállományában, valamint szerződéseiben szereplő személyes adatok.

Adatkezelés célja:
A Kkt. 3. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység jogszabályi előírásoknak, és a nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglalt szakmai követelményeknek megfelelő ellátása.
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Jogos érdek: A Kkt. 3. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenység eredményeképpen a megbízó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről megbízható és valós információk kialakítása a független könyvvizsgálók által
végzett könyvvizsgálati tevékenység által.
Személyek, akik hozzáférnek a személyes adatokhoz:
A személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai
jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz
kapcsolódik:
- könyvvizsgáló,
- könyvvizsgáló asszisztens,
- adminisztrációt végző munkatárs,
- minőségellenőr
A személyes adatok továbbításának lehetséges címzettjei: az Adatkezelő személyes adatokat
nem továbbít egyéb címzetteknek kivételt képeznek a jogszabályi felhatalmazáson alapuló
bírósági, ügyészségi, hatósági megkeresések.
Adattovábbítás külföldre: Nem történik adattovábbítás
Adatfeldolgozó: lsd. IX. pont
Adattárolás időtartama: Üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig.

2.

HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS:
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása
(hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
A kezelendő személyes adatok: A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.
Adatkezelés célja: www.kristalyaudit.hu weboldalon feliratkozók
hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik:
- a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése,
- hírlevél küldése,
- reklámanyag küldése,
- figyelemfelkeltő, edukációs és értesítő anyagok küldése tárgyában.

által

önkéntes

Az érintettek köre: A www.kristalyaudit.hu weboldalon regisztrálók.
Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján
kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a
feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja:
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet)
6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása
Személyek, akik hozzáférnek a személyes adatokhoz: Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő
illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat
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megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik Az adatkezelő
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, tárhelyszolgáltató
A személyes adatok továbbításának lehetséges címzettjei: az Adatkezelő személyes adatokat
nem továbbít egyéb címzetteknek kivételt képeznek a jogszabályi felhatalmazáson alapuló
bírósági, ügyészségi, hatósági megkeresések.
Adattovábbítás külföldre: Nem történik adattovábbítás
Adatfeldolgozó: lsd. IX. pont
Az adatkezelés időtartama: A regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, adatkezeléshez
történő hozzájárulás visszavonásáig.
3.

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE:
Az Adatkezelő a GDPR1 rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek
számára:

Tájékoztatáshoz való jog
1) A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
2) Az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.
3) Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is
– kell megadni.
Tájékoztatás az érintett kérésére
1) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát.
2) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra
vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
3) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30
napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30
napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri.
4) A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
1

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, a
továbbiakban:
GDPR
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5) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, úgy az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
6) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.

Kötelező tájékoztatás
1) Amennyiben az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve
különösen az ügyfeleket), úgy az Adatkezelő mindenképpen tájékoztatást nyújt az
alábbiakról:
a) az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (ha van ilyen) elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezekő vagy harmadik fél
jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei
f) adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2) A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az Adatkezelő a fentieken túl az
érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz
tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes
jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához
való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság
vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
3) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet
erről az eltérő célról és a 2) pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
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4) Az Adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.
a) A 2) pontban foglalt információkat az Adatkezelő ("Adatkezelési tájékoztató"
címen) közzéteszi a honlapján, olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és
könnyen elérhető legyen bárki számára.
b) A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, az Adatkezelő választhatja az
"Adatkezelési tájékoztató" szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé tételét.
Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó adatkezelési
tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános Szerződési Feltétel
(ÁSZF) részét nem képezheti az "Adatkezelési tájékoztató".
5)

Amennyiben az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenység végzése körében kezelt adatokat nem közvetlenül az érintettől szerezte meg,
úgy az Adatkezelőnek nem áll fenn az érintettel szemben a 1) és 2) pontokban írt
tájékoztatási kötelezettsége figyelemmel arra, hogy a Kkt. a jogszabályi kötelezettségen
alapuló könyvvizsgálói tevékenység vonatkozásában szigorú titoktartási kötelezettséget ír
elő.

Hozzáférés joga
1) A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.
2) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok
törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.

8

Vállalkozás neve: KRISTÁLY-Audit Kft.
Címe: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5.

3) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja.
4) Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét az Adatkezelő árszabási
szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza.
Helyesbítéshez való jog
1) A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
2) Az Adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül
helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
1) A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden
jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
2) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson
alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre a IV/6. és 7. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok
esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló
adatkezelés);
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
3) Az érintett törlési kérelmének az Adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés
szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez.
4) Amennyiben az Adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az Adatkezelő első lépésként
megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében
az Adatkezelő elkérheti az érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződés
azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett
számára a Adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott
személyazonosító adatok megadását (a Adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként
olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).
5) Amennyiben az Adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból
törlésre kerüljön.

9

Vállalkozás neve: KRISTÁLY-Audit Kft.
Címe: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5.

6) Az Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a
személyes adat továbbításra került.
Az adatkezelés korlátozáshoz való jog
1) A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
2) Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett a IV/6. és 7. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében
(közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)
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.
3) Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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 Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.
4) Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat
továbbításra került.
Tiltakozás
1) A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken
alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.
2) Az Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
3) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen.
4) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Adathordozhatósághoz való jog
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1) Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló
adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált
módon történik.
2) Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.
Érintett jogainak érvényesítése:
1) Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: E-mail
cím: iroda@kristalyaudit.hu
2) Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel
Adatkezelőhöz fordulhat a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül
Bírósági jogorvoslat:
1) Az érintettnek lehetősége van, amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a
személyes adatok védelméhez fűződő jogait, hogy felvegye a kapcsolatot az
Adatkezelővel, az esetleges jogsértés orvosolása céljából.
2) Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél
lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
3) Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj
annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Hatósági eljárás:
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: https://www.naih.hu/
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VIII. Cookie-k használata
1) A kristalyaudit.hu oldal cookie-kat vagy hasonló technológiákat használ böngészőjének
vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön
számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott
webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A
cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más
platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb
technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a
hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait,
hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookiet küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak
megfelelően működni cookie-k nélkül
2) A kristalyaudit.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik)
működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu)
IX. Adatfeldolgozás
1) Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi [például bérszámfejtés, szerver
szolgáltatás, honlap üzemeltetés], az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet
igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR
követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító,
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
2) Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános
felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
3) Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő és az
adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, időtartamát,
jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint a
vállalkozás kötelezettségeit és jogait határozza meg.
4) Az előző pont szerinti szerződés különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó:
a) a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek
titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő
titoktartási kötelezettség alatt állnak;
c) alkalmazza a legalább az Adatkezelő által előírt szintű adatbiztonsági
intézkedéseket;
d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan fentebb
említett feltételeket;
e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőt abban, hogy
teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó
kérelmek megválaszolása tekintetében;
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f) segíti az Adatkezelőt az adatvédelmi incidens szerinti kötelezettségek
teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó
rendelkezésére álló információkat;
g) vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul
tájékoztatja erről a Adatkezelőt;
h) 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 a
személyes adatok tárolását írja elő.
5)

Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy
ezeket az adatokat kizárólag a vállalkozás utasításának megfelelően kezelheti.

Alkalmazott adatfeldolgozó:
A. Az Adatkezelő által alkalmazott DigitAudit program fejlesztője, üzemeltetője:
Név: Dimenzió Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
- Székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/A. fsz/2.)
- Telefonszám: +36-1-311-8804, +36-1-311-0621
- Képviselő: Somogyiné Pátkai Anikó ügyvezető
- Email cím: iroda@dimenzio-kft.hu
- Weblap: www.dimenzio-kft.hu
- Facebook:
https://www.facebook.com/pg/dimenziokft.hu/about/?entry_point=about_section
_header&ref=page_internal
Az Adatfeldolgozó weboldalainak és email címének folyamatos működését és
elérhetőségét biztosító partnere:
• Tárhelypark Kft. (Székhely: 1122 Gaál József út 24., Adószám:23289903-243) tárhelyszolgáltató.
B. Az Adatkezelő számviteli szolgáltatással megbízott partnere:
Név: Binder Gáspár egyéni vállalkozó
- Székhely: 7100 Szekszárd, Kerékhegy 10483/4 hrsz.
- Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5.
- Telefonszám: +36-74/511-200
Az Adatfeldolgozó által alkalmazott WINTAX integrált rendszer folyamatos
fejlesztését és működését biztosító partnere:
• NOVITAX Kft. (Székhely: 1105 Budapest, Gitár u. 4., Adószám: 104323902-42)
C. Az Adatkezelő által alkalmazott számlázó szoftver folyamatos fejlesztését és működését
biztosító partnere:
Név: Clear Admin Software Kft.
- Székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.
- Adószám: 23899595-2-42
- Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-983349
- E-mail cím: szamlazo@clearadmin.hu
- Weblap: https://www.clearadmin.hu/
D. Az Adatkezelő által alkalmazott e-számlázó szoftver folyamatos fejlesztését és működését
biztosító partnere 2019.10.01-től:
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Vállalkozás neve: KRISTÁLY-Audit Kft.
Címe: 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5.

Név: AppSol Zrt.
- Székhely: 1122 Budapest, Goldmark Károly u 35.
- Adószám: 23597389-2-43
- Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047223
- E-mail cím: info@e-szamla.hu
- Weblap: https://www.e-szamla.hu/
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