Adatkezelési tájékoztató
(Hatályos: 2019. 01.21.)

1.Adatkezelő megnevezése:
A Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait. Az
adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségi adatait a Tájékoztató 1. számú melléklete
tartalmazza.
-

Adatkezelő neve: Pearl Hunt Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
„Pearl Hunt Kft.” vagy „Adatkezelő”)
Székhely: 1023 Budapest, Ürömi utca 42-44.
Levelezési cím: 1023 Budapest, Ürömi utca 42-44.
Képviselő: Jusztin Anett ügyvezető
Adószám: 23321386-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-960019
Telefonszám: +36 30 532 6320
Honlap: www.pearlhunt.hu
E-mail: hr@pearlhunt.hu

A Pearl Hunt Kft. számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek
információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Pearl Hunt Kft. elkötelezi magát a személyes
adatok oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és
hatósági elvárásoknak teljes körűen eleget tesz. A Pearl Hunt Kft. az érintettek személyes
adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más
ajánlások érvényre juttatásához szükségesek. Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az
elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és
mindennapos gyakorlatunkat, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan
használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok
megőrzését és védelmét.
A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve
a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
-

-

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 irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.).
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2. A Pearl Hunt Kft. által folytatott KÖZVETLEN MEGKERESÉS (Executive/Direct
Search) szolgáltatás keretében végzett adatkezelések
A Pearl Hunt Kft. az Executive/Direct Search szolgáltatás keretében képzett és tapasztalt
munkavállalókat (a továbbiakban: jelölt) keres és választ ki ügyfelei (a továbbiakban: Megbízó)
számára elsősorban az IT szektorba tartozó pozíciókra vonatkozóan. Ennek során személyes
adatokat kezel egyrészt a jelöltek felkutatása, a velük való kapcsolat felvétele, illetve a jelöltek
előzetes alkalmasságának elbírálása céljából, másrészt pedig nyilvántartja a lehetséges
jelölteket a vonatkozó adatbázisában.
2.1
Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés célja:

Kezelt személyes adatok:

Érintettek:
Adakezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:
Címzettek:
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Jelöltek nyilvános adatbázisokból történő
felkutatása és a jelöltekkel történő
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
- a
Megbízó
preferenciájának
megfelelő jelöltek keresése és
alkalmasságuk előzetes elbírálása,
- a jelöltekkel történő személyes
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a
Megbízó által meghatározott pozíció
betöltése érdekében.
- név, születési dátum, lakcím, a
munkavégzéshez
szükséges
képesítésekre, ismeretekre, szakmai
és vezetői tapasztalatokra vonatkozó
adatok, a munkavégzési területre
vonatkozó
adatok,
önéletrajz,
fénykép.
- telefonszám, email cím.
jelöltek
a Pearl Hunt Kft.-nek a Megbízóval kötött
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.
3 év
az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó
munkatársai.

2.2.
Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés célja:
Kezelt személyes adatok:

Érintettek:
Adakezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:
Címzettek:

A jelöltek kiválasztása
a jelöltek kiválasztása a Megbízó által
meghatározott pozíció betöltése érdekében.
a
jelöltek
adott
pozíció
betöltése
szempontjából releváns adatai (név, a
munkavégzéshez szükséges képesítésekre,
ismeretekre,
szakmai
és
vezetői
tapasztalatokra vonatkozó adatok, a
munkavégzési területre vonatkozó adatok,
önéletrajz, fénykép, a jelöltek által az
Adatkezelő
rendelkezésére
bocsátott
esetleges további adatok, valamint ezekből az
érintettre levont következtetések).
jelöltek.
a Pearl Hunt Kft.-nek a Megbízóval kötött
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.
3 év
az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó
munkatársai, illetve a Megbízó.

2.3.
Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés célja:

Kezelt személyes adatok:

Érintettek:
Adakezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:
Címzettek:
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Jelöltek nyilvántartása
a
jelöltek
személyes
adatainak
nyilvántartásban történő megőrzése egy
későbbi, kiválasztási folyamatba történő
bevonás érdekében.
név,
telefonszám,
e-mail
cím,
a
munkavégzéshez szükséges képesítésekre,
ismeretekre,
szakmai
és
vezetői
tapasztalatokra vonatkozó adatok, a
munkavégzési területre vonatkozó adatok,
önéletrajz.
jelöltek
a Pearl Hunt Kft.-nek a Megbízóval kötött
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.
3 év
az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó
munkatársai.

3. A www.pearlhunt.hu WEBOLDALON KERESZTÜL történő jelentkezéshez
kapcsolódó adatkezelés
A Pearl Hunt Kft. a honlapjának az Álláslehetőségek menüpontjában megjeleníti azokat az
aktuális pozíciókat, amelyekre vonatkozóan a mindenkori Megbízóinak felkérése alapján várja
a jelöltek jelentkezéseit.
3.1.
Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés célja:

Kezelt személyes adatok:

Érintettek:
Adakezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:
Címzettek:

Állásajánlatra jelentkezés
a jelöltek az általuk kiválasztott állásajánlatra
pályáznak abból a célból, hogy az adott
pozícióra
vonatkozó
kiválasztási
folyamatban részt vegyenek.
név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a
munkavégzéshez szükséges képesítésekre,
ismeretekre,
szakmai
és
vezetői
tapasztalatokra vonatkozó adatok, a
munkavégzési területre vonatkozó adatok.
jelöltek
a Pearl Hunt Kft.-nek a Megbízóval kötött
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.
3 év
az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó
munkatársai, Megbízó

3.2.
Adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés célja:

Kezelt személyes adatok:

Érintettek:
Adakezelés jogalapja:
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Jelöltek nyilvántartása
a
jelöltek
személyes
adatainak
nyilvántartásban történő megőrzése egy
későbbi, kiválasztási folyamatba történő
bevonás érdekében.
név,
telefonszám,
e-mail
cím,
a
munkavégzéshez szükséges képesítésekre,
ismeretekre,
szakmai
és
vezetői
tapasztalatokra vonatkozó adatok, a
munkavégzési területre vonatkozó adatok,
önéletrajz.
jelöltek
a Pearl Hunt Kft.-nek a Megbízóval kötött
szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.

Adatkezelés időtartama:
Címzettek:

3 év
az Adatkezelő kiválasztással foglalkozó
munkatársai.

4. Az adatok forrása:
A közvetlen megkeresés (Executive/Direct Search) szolgáltatás keretében végzett
adatkezelések esetében:
- nyilvános, bárki számára hozzáférhető nyilvántartások, adatbázisok:
o közösségi oldal:
 LinkedIn (https://www.linkedin.com)
 Facebook (https://www.facebook.com/)
 www.profession.hu
o céginformációs
nyilvántartás
(https://www.e-cegjegyzek.hu;
https://www.ceginfo.hu/),
o személyes ajánlások,
o vállalkozások weboldalai.
A www.pearlhunt.hu weboldalon keresztül történő jelentkezés esetében:
- érintett.
5. Adattovábbítás:
A jelöltekkel történő kapcsolatfelvételig a személyes adatok nem kerülnek továbbításra 3.
személyek részére.
A jelöltek személyes adatait a kiválasztási folyamat/előszűrés lezárultát követen továbbítjuk a
Megbízó felé.
A személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk
harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban
előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel
személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Pearl Hunt Kft. - törvényi kötelezettségének eleget
téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
6. A tényleges adatkezelés helye:
Adatkezelő levelezési címe (1023 Budapest, Ürömi utca 42-44.).
7. Alkalmazott adatkezelési technológia jellege:
Manuálisan és automatizált, informatikai rendszerrel.
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8. Az érintett („jelölt”) jogai:
8.1. Az érintett jogai: Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által
biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban felsoroljuk, hogy milyen
adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
8.2. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból,
az Adatkezelő részére eljuttatott nyilatkozat útján, bármikor tiltakozzon személyes adatainak
az Adatkezelő jogos érdeke alapján történő kezelése ellen, azaz a 2. pontban foglalt
adatkezelések esetében. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább,
kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.3. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy
megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és
azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes
adatait.
8.4. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
- mi az adatkezelés célja,
- milyen személyes adatok érintettek,
- kik a továbbított adatok címzettjei,
- mennyi a tárolási időtartam,
- kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
- felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat,
- ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
8.5. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő részére eljuttatott
nyilatkozat útján, kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a
pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.
8.6. A törléshez való jog:
Ön az Adatkezelő részére eljuttatott nyilatkozat útján kérheti, hogy indokolatlan késedelem
nélkül töröljük, bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
- Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
- ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
8.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel
személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy
jogszerűségével kapcsolatban, az Adatkezelő részére eljuttatott nyilatkozat útján kérheti
bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk
már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a
korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás
ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás
feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja majd.

Pearl Hunt Kft.

Ön a fenti, 8.2.-8.7. pontokban felsorolt jogait a hr@pearlhunt.hu email címre vagy a
Pearl Hunt Kft. 1023 Budapest, Ürömi utca 42-44. postai levelezési címre küldött
levelében gyakorolhatja.

8.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által
megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez
irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.
A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az
arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön
személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.
Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli
az Ön személyes adatait, esetleg, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az
Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is
igénybe vehet.
8.9. Az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
- Telefon: +36-1-391-1400 / Fax: +36-1-391-1410
- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
- Honlap: http://www.naih.hu
- Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html
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8.10. Bírósági jogérvényesítés
A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az
Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai
alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy
konzultáljon ügyvéddel.
9. Adatbiztonság
Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a munkakörükbe
tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
Szervezési intézkedések
Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal
teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”,
azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a
feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a
szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz
hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi)
okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához
szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat
vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek
eljárni.
Technikai intézkedések
Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját
eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő
elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött
beléptető rendszerrel védetten.
Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott
nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal
(határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több
helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó
megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
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Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a
belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai
rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított
adatkapcsolaton keresztül valósítja meg.
Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan
megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.
A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén
kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett
incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.
Amennyiben az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van
szüksége, vagy az Érintett adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, Pearl
Hunt Kft. áll rendelkezésre.
Budapest, 2019.01.21.
Pearl Hunt Kft.
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1. számú melléklet

Adatfeldolgozó megnevezése: MAXER Hosting Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 9024 Győr, Répce utca 24. 1. em. 3.
Cégjegyzékszám: 08-09-013763
Adószám: 13670452-2-08
Ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás, elektronikus levelezési szolgáltatás valamint a
www.pearlhunt.hu oldal üzemeltetése
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2. számú melléklet
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak
-

adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
meghatározza;

-

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;

-

adattovábbítás: az adat
hozzáférhetővé tétele;

-

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;

-

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

-

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

-

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

-

adatfeldolgozó: az a jogi személy, 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;

-

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; 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;

-

harmadik személy: 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;

-

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;

-

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
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