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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY VONATKOZÁSÁBAN 

HATÁLYA: 2021. OKTÓBER 31. 

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat a CEMIX Hungary Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhelye: 8200 Veszprém Házgyár u. 9. sz.; cégjegyzékszáma: 19-09-000119; a továbbiakban: 

„CEMIX”) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére 

vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival 

összhangban. 

 

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült: 

 

1.1. 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; GDPR) 

1.2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.); 

 

I. HATÁLY 

 

1. Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki. 

 

2. Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, 

amelyet a CEMIX kezel. 

  

II. DEFINÍCIÓK 

 

1. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott 

adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezetten eltérően 

határozza meg azokat. 

 

2. Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában Érintett: 

 

2.1. a CEMIX-szel munkaviszonyban álló személy; 

2.2. a CEMIX-nél munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott személy.  

 

III. AZ ÉRINTETT ADATAINAK KEZELÉSE  
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Az Érintett vonatkozásában kezelt adatok:   

 

- vezetéknév, keresztnév, titulus   

- születési hely és idő 

- anyja neve  

- nem 

- születési név 

- korábbi név  

- állampolgárság  

- lakóhely (lakcím), illetve szokásos tartózkodási hely  

- lakcímváltozás esetén korábbi lakcím 

- kapcsolattartási, illetve értesítési cím  

- adóazonosító jel  

- személyi azonosító jel    

- személyi igazolvány szám    

- személyi igazolvány érvényességi ideje  

- lakcímkártya száma   

- társadalombiztosítási azonosító jel 

- vezetői engedély, valamint egyéb azonosító-, illetve útiokmány száma 

- családi állapot  

- munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges egészségügyi adatok  

- iskolai végzettségre, illetve szakképzettségre vonatkozó adatok 

- nyelvismeretre vonatkozó információk  

- magánnyugdíjpénztár tagságra vonatkozó adatok és információk 

- bankszámlaszámra és számlavezető bankra vonatkozó információk  

- amennyiben a munkakör betöltéséhez büntetlen előélet szükséges, a hatósági erkölcsi 

bizonyítványban foglalt adatok, illetve azok másolata 

- telefonszám, e-mail cím  

-  a CEMIX területén, illetve eseményein, rendezvényein készült kép- és hangfelvétel. 

 

Az Érintett vonatkozásában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony tekintetében kezelt adatok:  

 

- munkába lépés napja (munkaviszony kezdete)  

- amennyiben a munkaviszony határozott időre jött létre, a határozott idő leteltének napja  

- próbaidő kikötése esetén annak időtartama  

- munkakör  

- munkakör statisztikai besorolása   

- munkaidőre vonatkozó adatok 

- bérezésre vonatkozó adatok  

- rendszeres és nem rendszeres jövedelemre, illetve egyéb jövedelemre vonatkozó adatok 

- a munkabérből való levonás megállapításához szükséges adatok 
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- cafeteria, béren kívüli juttatás körében kezelt adatok 

- állami és egyéb támogatásokra, kedvezményekre való jogosultsági feltételek vizsgálatához 

szükséges adatok   

- párhuzamos munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra irányuló adatok 

és információk   

- munkavégzés helye 

- alap- és pótszabadság megállapítása érdekében kezelt adatok 

- keresőképtelenséggel, táppénzzel, megváltozott munkaképességgel, nyugdíjjal kapcsolatos 

adatok és információk  

- felmondási idő 

- munkaviszony megszűnése (megszüntetése) esetén: 

- munkaviszony megszüntetésének és megszűnésének napja  

- a munkaviszony megszűnésének módja  

- utolsó munkában töltött napra vonatkozó adatok 

- kollektív szerződés hatályára, szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok és információk;  

- kölcsönzött munkavállaló esetén a kikölcsönzésre vonatkozó adatok és információk   

- hozzátartozó(k) adatai (név; anyja neve; születési hely és idő; állampolgárság; adóazonosító 

jel; lakóhely; gyermekek esetében társadalombiztosítási azonosító jel).  

 

Az Érintett vonatkozásában a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében kezelt 

dokumentumok:  

 

- munkaszerződés, illetve munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozására irányuló egyéb 

szerződés  

- bérjegyzék, bérlap, bérkarton  

- járulékigazolás 

- nyugdíj megállapításához szükséges igazolások    

- biztosítási jogviszonyra és egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozó igazolvány  

- táppénzre vonatkozó dokumentáció  

- egészségügyi járulék vonatkozásában kezelt dokumentáció   

- cafeteria igénybevétele vonatkozásában kezelt dokumentáció  

- készenléttel kapcsolatos dokumentáció  

- nyilatkozat családi kedvezményről  

- nyilatkozat első házasoknak járó kedvezményről  

- nyilatkozat személyi kedvezmény igénybevételéhez  

- nyilatkozat saját gépjárművel való munkába járás vonatkozásában  

- nyilatkozat pótszabadságról  

- távollétekkel kapcsolatos kimutatások  

- havi bevallások  

- önkéntes pénztári bevallások  
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- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő vonatkozásában készített elszámolások, 

statisztikák  

- fizetés nélküli távollétet igazoló dokumentumok  

- biztosítotti jelentések  

- korábbi munkaviszonyra vonatkozó dokumentumok  

- igazolólap álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához  

- igazolás béren kívüli munkáltatói hozzájárulásról  

- munkáltatói igazolás adatlap  

- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata  

- adatlap bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről  

- munkabérből történő végrehajtás kapcsán kiállított dokumentumok.  

 

 

IV. AZ ADATOKAT KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  

 

Az adatkezelés célja 

 

A CEMIX az Érintett személyes adatait a foglalkoztatási jogviszonnyal, kapcsolattal összefüggésben, a 

foglalkoztatási jogviszonyból, kapcsolatból, illetve az ahhoz kapcsolódó adójogi és 

társadalombiztosítási jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és jogszabályokban meghatározott 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli. 

 

Az adatkezelés jogalapja  

 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, kivéve amennyiben  a CEMIX foglalkoztatói 

minőségénél fogva, jogszabály alapján köteles az adatok kezelésére.  

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Az Érintett személyes adatát a CEMIX a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt, továbbá 

annak megszűnését követően, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, mindaddig, 

amíg a kötelezettséget előíró jogszabály alapján a személyes adat megőrzése szükséges. Azon adatok 

tekintetében, amelyeket a CEMIX kizárólag az Érintett hozzájárulása alapján kezel, az adatkezelés 

időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart.  

 

Az adatokat megismerni jogosultak köre  

 

Az Érintett III. foglalt adatait a CEMIX HR osztályán dolgozó munkavállalói ismerhetik meg.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb lényeges körülmények  

 

Az Érintett III. adatait papír alapon, saját informatikai rendszerében, valamint a NOVITAX 

Számítástechnikai Számviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

1105 Budapest, Gitár u. 4.; cégjegyzékszáma: 01-09-169379) által fejlesztett Wintax rendszer 

felhasználásával kezeli. 
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V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a CEMIX rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése 

vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának 

visszavonását a CEMIX adatvedelem@cemix.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 

8210 Veszprém, Házgyári u. 9. pf. 1723 címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti azon személyes adatok körét, amelyeket a CEMIX jogszabály alapján kezel az Érintett 

jogviszonyának fenntartása vonatkozásában, illetve amelyeknek a jogviszony megszűnését követő 

megőrzését jogszabály írja elő.  

 

Az Érintett jogosult: 

 

a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog); 

b) személyes adatainak helyesbítését kérni; 

c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog); 

d) korlátozását kérni adatainak kezelésének; 

e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen; 

f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.  

 

Az Érintett jogosult továbbá: 

 

a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni; 

b) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; 

c) kártérítést igényelni. 

 

A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a CEMIX-től 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 közölték vagy közölni 

fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy 

kérelmezheti a CEMIX-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

 

mailto:adatvedelem@cemix.hu
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A CEMIX az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a CEMIX az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a CEMIX az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja 

az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

 

A CEMIX a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben 

tagadhatja meg, amely esetben a CEMIX tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás 

megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, 

továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

 

A helyesbítéshez való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a CEMIX indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a CEMIX indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, a CEMIX pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.   

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a CEMIX 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 a CEMIX ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok 

törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) a CEMIX már nincs szüksége a 

személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az 

adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy a CEMIX jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival 

szemben. 

 

A tiltakozáshoz való jog  
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Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben 

az esetben a CEMIX 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.  

 

Az adathordozhatósághoz való jog  

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a CEMIX rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

A bírósághoz fordulás joga  

 

Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az 

alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.  

 

A kártérítéshez való jog  

 

Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó 

jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet.  

 

A CEMIX kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket 

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.  

 

Az Érintett a kérelmeket a CEMIX a adatvedelem@cemix.hu e-mail címére elektronikusan, 

illetve postai úton a 8210 Veszprém, Házgyári u. 9. pf. 1723 címre küldheti el.  

 

VI. SZERVEZÉSI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A CEMIX gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési 

intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a 

jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy 

megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket 

a CEMIX rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

A CEMIX minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és 

naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a CEMIX külön is kéri az Érintett 

együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges 

időtartamra korlátozódjon a CEMIX azokat hat havonta felülvizsgálja. 

 

mailto:adatvedelem@cemix.hu
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VII. ELÉRHETŐSÉGEK 

 

1. Az adatkezelő: 

 

CEMIX Hungary Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhelye: 8200 Veszprém Házgyár u. 9. sz. 

Telefonszáma: +36 88 590 500 

E-mail címe: adatvedelem@cemix.hu 

Cégjegyzékszáma: 19-09-000119 

Adószáma: 10330834-2-19 

 

Adatvédelem tekintetében kapcsolattartó: 

 

Algács Anikó – ügyvezető asszisztens 

Telefonszám: +36 70 475 6001 

E-mail: aniko.algacs@cemix.hu 

Személyesen elérhető: 8200 Veszprém Házgyár u. 9. sz. 
 

 

 

2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.Telefonszáma: +36 1 391 1400 

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

mailto:adatvedelem@cemix.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

