Adatkezelési tájékoztató
Preambulum
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (a továbbiakban: KEFAG Zrt.) kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) adatvédelmi ajánlásainak, valamint az
egyéb kapcsolódó hazai és EU szabályozásoknak megfelelően járjon el.

1. Az adatkezelő megnevezése
Név:
székhely:
telephely:
telephely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.
6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47.
03 10 100107
11032883-2-03
36 76/510-400
36 76/328-318
kefag@kefag.hu
www.kefag.hu; www.rakodolap.hu; www.juniperus.hu;
www.vackorvar.hu; www.kecskemetiarboretum.hu;
www.hotejuniperus.hu; www.oakeylife.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Név:
Elérhetőség:
Telefon:
E-mail:

dr. Papp Annamária
KEFAG Zrt.
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
+36 76 510 408
pappanna@kefag.hu

3. Adatkezelés jogalapja
A honlapot látogatók személyes adatainak kezelésére, valamint a honlapon történő
tájékoztatásokban szereplő személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabály vonatkozik:
-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)
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4. Adatkezelés
a) Honlapot látogatók adatai
A KEFAG Zrt. megtekintheti, letöltheti a honlap felkeresése során a webtárhely szolgáltató
által (Magyar Telekom Nyrt.) az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a
használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a
doménnévvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan
automatikusan képződő, személyes adatnak minősülő technikai adatokat (naplózási adatok). Az
adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos
elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, valamint az esetleges
visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele.
A KEFAG Zrt. honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére települő
információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok gyűjtése érdekében,
amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával lehetővé teszi. A cookie-k telepítését
a számítógépet használó személy – a számítógépe beállításainak megváltoztatásával –
megtilthatja, illetve a használat során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor
eltávolíthatja.
Az adatok fajtája:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjának
megnevezése:
Honlapok felsorolása:

a honlapot látogatók adatai
érintett hozzájárulása
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont

Adatkezelői munkakör(ök)
megnevezése:
Az érintettek köre
Az érintettekre vonatkozó
adatok:
Az adatok forrása:
Adatok kezelésének időtartama:

számítástechnikai osztályvezető; számítástechnikai
programozó; OAKEYLIFE pr-koordinátor
a KEFAG Zrt. honlapját látogatók köre
webtárhely szolgáltató szerveréről eseti jelleggel
letöltött log fájlok
honlapot látogatók; webtárhely szolgáltató szervere
szolgáltató szerveréről eseti jelleggel letöltött log fájlok
elemzéséhez szükséges idő, maximálisan 6 hónap
-

www.kefag.hu; www.rakodolap.hu; www.juniperus.hu;
www.vackorvar.hu; www.kecskemetiarboretum.hu;
www.hotejuniperus.hu; www.oakeylife.hu

Szervezeten belül az adatok
megismerésére jogosultak köre
(adatkezelésre jogosultakon
kívül):
Adattovábbítás/adatközlés szervezeten kívül (beleértve harmadik országbeli címzetteket
vagy nemzetközi szervezeteket is)
Adattovábbítás/adatközlés A továbbított adatok fajtája,
felsorolásuk:
A továbbítás címzettjének neve: Az adattovábbítás jogalapja:
Az adattovábbítás ideje:
-
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Adatok törlésére előirányzott
határidő:
Adatkezelési technológia
jellege, technikai és szervezési
intézkedések:

Adatfeldolgozásra vonatkozó
információk:

a letöltött log fájlok esetében maximálisan 6 hónap
elektronikus;
webtárhely szolgáltató szerveréről eseti jelleggel
letöltött log fájlok;
zárható irodában található asztali számítógépen,
meghajtó titkosítással védett külső eszközökön,
laptopokon; szerverszobában található fájlszerver,
jelszóval védett megosztásában
-

b) Honlapon közreadott adatok
A KEFAG Zrt. honlapján tájékoztatást nyújt a tevékenységével kapcsolatban felmerülő hírekről
és eseményekről, amelyek kapcsán kezeli az érintett személyek egyes, adott esetben
nyilvánosan elérhető személyes adatait (pl. név, fényképfelvétel, videofelvétel, önéletrajzi
adatok).
Az adatok fajtája:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapjának
megnevezése:
Adatkezelői munkakör(ök)
megnevezése:
Az érintettek köre
Az érintettekre vonatkozó
adatok:

köz- és/vagy nyilvános szerepléssel, eseménnyel
összefüggésben kezelt személyes adatok
köz- és/vagy nyilvános szereplésről, eseményről történő
tájékoztatás a KEFAG Zrt. internetes felületén
(www.kefag.hu; www.oakeylife.hu)
törvényi felhatalmazás
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont; 6. § (7)
bekezdése, továbbá – amennyiben ennek feltételei
fennállnak – a 6. § (5) bekezdése
PR referens; OAKEYLIFE pr-koordinátor
KEFAG Zrt. tevékenységével összefüggő köz- és/vagy
nyilvános szereplések, események természetes személy
alanyai
• név
• képmás
• videofelvétel
• hangfelvétel
• minden olyan egyéb adat, amely adott személy
szereplésével kapcsolatban jogszerűen
adatkezelő rendelkezésére áll
érintett; fényképfelvétel, hangfelvétel, videofelvétel
hozzájárulás visszavonásáig
számítástechnikai osztályvezető, számítástechnikai
programozó

Az adatok forrása:
Adatok kezelésének időtartama:
Szervezeten belül az adatok
megismerésére jogosultak köre
(adatkezelésre jogosultakon
kívül):
Adattovábbítás/adatközlés szervezeten kívül (beleértve harmadik országbeli címzetteket
vagy nemzetközi szervezeteket is)
Adattovábbítás /adatközlés
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A továbbított adatok fajtája,
felsorolásuk:
A továbbítás címzettjének neve:
Az adattovábbítás jogalapja:
Az adattovábbítás ideje:

-

Adatok törlésére előirányzott
határidő:
Adatkezelési technológia
jellege, technikai és szervezési
intézkedések:

hozzájárulás visszavonásától függően

Adatfeldolgozásra vonatkozó
információk:

-

elektronikus;
zárható irodában található asztali számítógépen;
meghajtó titkosítással védett külső eszközökön,
laptopokon; szerverszobában található fájlszerver,
jelszóval védett megosztásában
-

5. Adatbiztonság
A KEFAG Zrt. a személyes adatokat szigorúan bizalmasan, csak az adatkezelés céljához
szükséges mértékben kezeli.
A KEFAG Zrt. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához
szükségesek. A KEFAG Zrt. ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és
szükség esetén módosítja.
6. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok érvényesítésével kapcsolatos kérelmeket a KEFAG Zrt.
legfeljebb 25 napon belül (tiltakozás esetén 15 napon belül) teljesíti, az érintett által megadott
elérhetőségre küldött levélben történő értesítés mellett. A tájékoztatás megtagadása esetén a
KEFAG Zrt. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Társaságunk köteles
tájékoztatást nyújtani a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.
a) tájékoztatáshoz, adatok hozzáféréséhez való jog
Az érintettek jogosultak tájékoztatást kérni az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül
az alábbiakról:
-

milyen személyes adatait,
milyen jogalapon (jogszabály/szerződéses kötelezettség vagy szerződés kötésének
előfeltétele -e),
jogos érdek (amennyiben az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekében történik az
adatkezelés),
milyen adatkezelési célból,
az érintett köteles -e személyes adatokat megadni,
milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
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-

-

a KEFAG Zrt. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait (ideértve harmadik
országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket is),
adatfeldolgozással kapcsolatos információkról (név, cím, adatkezelési tevékenység),
adatvédelmi incidensről (körülmények, hatás, megtett intézkedések).

b) helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult kérni személyes adatainak módosítását.
c) törléshez/elfeledtetéshez vagy a kezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult kérni személyes adatainak törlését, illetőleg a tárolt személyes adatok
megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
d) zároláshoz való jog
Az érintett jogosult kérni személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.
e) tiltakozáshoz való jog
-

-

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a KEFAG Zrt.-re vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

f) adathordozhatósághoz való jog
Adatkezelés tárgyát képező személyes adatok rendelkezésre bocsátása adatkezelő részéről.
g) visszavonáshoz való jog
Amennyiben a kérelmező hozzájárulásán alapul az adatkezelés, jogosult a hozzájárulását
visszavonni, amely nem érinti a visszavonás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A KEFAG Zrt. adatkezelési tevékenysége nem eredményez automatizált adatkezelésen alapuló
döntéshozatalt, ideértve profilalkotást is.
Amennyiben Társaságunk a fentiekben felsorolt személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő
további adatkezelést kívánna végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az
érintettet az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Amennyiben úgy véli, hogy a KEFAG Zrt. adatkezelése következtében sérültek a jogai,
bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A pert az érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.

5

