
       

Adatvédelmi politika 
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1. Bevezetés  



       

1.1. Kulcsfogalmak 

A jelen Adatvédelmi Politikában használt fogalmak a következőket jelentik:  

ABB: az ABB vállalatcsoport vállalatai   

Könyvvizsgálati Feltételek: a könyvvizsgálatot végző személy független és megfelelő 
végzettséggel rendelkezik; betartja az ABB-nek a biztonságra és a titoktartásra vonatkozó 
előírásait; a könyvvizsgálatot a szokásos munkaidőben végzi;  kivéve, amikor a 
könyvvizsgáló okkal véli úgy, hogy az irányadó adatvédelmi törvényt lényegesen 
megszegték, könyvvizsgálatra évente csak egyszer és legalább 30 napos előzetes 
értesítéssel kerül sor. 

Illetékes Felügyeleti Hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a Személyes Adatok 
feldolgozása azért érint, mert (i) az [ABB Kft.] üzleti tevékenységének helye abban az 
országban vagy azon a területen található, ahol a felügyeleti hatóságé; (ii) a felügyeleti 
hatóság országában vagy területén élő Érintetteket valószínűleg érinti a Személyes 
Adatoknak az [ABB Kft.] általi kezelése vagy (iii) valamely Érintett panaszt nyújtottak be 
hozzá a Személyes Adatoknak az [ABB Kft.] általi feldolgozásával kapcsolatban. 

Helyi Adatvédelmi Megbízott: az a személy, aki – az adott ország törvényeinek 
megfelelően – helyi adatvédelmi megbízottnak (ha a helyi jogszabály ezt írja elő) vagy helyi 
adatvédelmi kapcsolattartónak neveztek ki. Monitorozza, hogy az adatvédelmi 
törvényeket az országában vagy országcsoportjában betartják-e. A Csoport Adatvédelmi 
Biztosának kapcsolattartója is.  

Ügyfél: az [ABB Kft.tel] megállapodást kötött személy, ha az [ABB -szervezet] Személyes 
Adatokat dolgoz fel az Ügyfél nevében és utasításai szerint. 

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. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Érintett: az egyén, akire a Személyes Adatok vonatkoznak. 

Munkavállaló: az a személy, aki munkaszerződést kötött az [ABB Kft.tel].   

az Európai Unió Modellként Szolgáló Szerződéses Klauzulái: az EU 2004. december 24-én 
(2004/915/EK) és 2010. február 5-én kelt (2010/87/EU) bizottsági határozatainak 
eredményeként jelentkező klauzulák. 

Európai Jog: (a) azon Európai Személyes Adatok alkalmazásában, amelyekre a GDPR vagy 
a 2016/680/EU irányelv az irányadó, vagy amelyeket az Európai Unióból továbbítottak, 
bármely uniós jog vagy az Európai Unió bármely olyan tagállamának joga, amely ezt az 
irányelvet a saját jogrendszerébe átülteti, vagy azok a rendelkezések, amelyek a GDPR-hez 
kapcsolódnak vagy egyébként Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos szabályokat 
tartalmaznak; és (b) azon Európai Személyes Adatok alkalmazásában, amelyekre Norvégia, 
Izland, Liechtenstein vagy (amint az Egyesült Királyság megszűnik az Európai Unió tagja 



       

lenni) az Egyesült Királyság adatvédelmi törvényei vonatkoznak, vagy amelyeket ezekből 
az országokból továbbítottak, ezeknek az országoknak a joga, azok módosításaival és 
cseréjével együtt. E törvényeknek minden esetben megfelelő védelmet kell biztosítaniuk 
az Érintettek jogainak és szabadságainak védelméhez. 

Európai Személyes Adat: az ABB Kft.] által feldolgozott Személyes Adat, amelyre az 
Európai Jog az irányadó. 

GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (Általános 
Adatvédelmi Rendelet). 

Csoport Adatvédelmi Biztosa: az a személy, akinek a feladata, hogy monitorozza az 
adatvédelmi törvények csoportszinten történő betartását.  

Tagállam: az Európai Unió tagállama.  

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) 
vonatkozó bármely információ. 

Érzékeny Személyes Adatok: azoknak a Személyes Adatoknak a különleges kategóriái, 
amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó Személyes Adatok különleges kategóriái. 

Adatfeldolgozó Alvállalkozó: az Adatfeldolgozó által Személyes Adatok feldolgozására az 
Adatkezelő jóváhagyásával kinevezett szervezet. 

Harmadik Fél: az a természetes vagy jogi személy (pl. társaság, szervezet vagy 
kormányzati szerv), amely nem része az ABB-nek.  

1.2. Hatály  

Ezt az Adatvédelmi Politikát kell alkalmazni az [ABB Kft.] által kezelt valamennyi Személyes 
Adatra, az adatok gyűjtésének helyétől és a kezelésre irányadó joghatóságtól függetlenül.  
 

2. Kapcsolat más jogszabályi rendelkezésekkel és az adott ország törvényeivel 

2.1. A legszigorúbb adatvédelmi előírásokat kell alkalmazni. 

Az [ABB Kft.]-nek az ebben az Adatvédelmi Politikában ismertetett elveket kell betartania, 
függetlenül a helyi jogszabályoktól, kivéve 

• amikor a helyi jogszabályok előírásai szigorúbbak (ebben az esetben, ezen 
Adatvédelmi Politika mellett, a helyi jogszabályokat kell alkalmazni); 

• vagy ha a GDPR az uniós vagy a tagállami jogban eltérést vagy kivételt tesz 
lehetővé.  



       

 
2.2. Bűnüldöző szervek és állambiztonsági hatóságok kérései 

Ha a Személyes Adatok továbbítására vonatkozó jogszabályi előírások ellentétesek a 
személyes adatok határokon átnyúló továbbítását korlátozó uniós vagy nemzeti joggal, a 
Személyes Adatok továbbítását a Csoport Adatvédelmi Biztosának jóvá kell hagynia.  

 

3. Adatvédelmi elvek  

Az [ABB Kft.] köteles betartani az alább ismertetett adatvédelmi elveket, amikor az ABB 
céljaira Személyes Adatokat dolgoz fel, azaz, amikor az ABB a Személyes Adatok 
Adatkezelője.  

3.1. Biztosítani kell a Személyes Adatok tisztességes és jogszerű kezelését 

Biztosítani kell a Személyes Adatok tisztességes és jogszerű kezelését, és az adatkezelést 
az alábbi indokok egyike alapján kell elvégezni:   

• az Érintett a 3.8 szakasznak megfelelően belegyezett az adatkezelésbe;  
• adatkezelésre az Érintettel kötött szerződés teljesítéséhez van szükség, vagy azért, 

hogy a szerződés megkötése előtt, az Érintett kérésére, intézkedésekre kerüljön 
sor;  

• adatkezelésre az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez 
van szükség;   

• adatkezelésre az Érintett alapvető érdekeinek védelméhez van szükség; vagy 
• adatkezelésre az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeihez van szükség, 

kivéve, amikor az Érintett érdekei fontosabbak azoknál az érdekeknél.  

Ha az [ABB Kft.] munkavállalói, bármely új személyesadat-kezelés előtt, nem biztosak 
abban, hogy van-e érvényes jogalapja az adatkezelésnek, vegyék fel a kapcsolatot a Helyi 
Adatvédelmi Megbízottal.  

3.2. A Személyes Adatok különleges kategóriáinak tisztességes és jogszerű kezelése 

A Helyi Adatvédelmi Megbízottal kell egyeztetni Érzékeny Személyes Adatok kezelése 
előtt.  

Kizárólag akkor lehet Érzékeny Személyes Adatokat kezelni, ha az adatkezelés alábbi 
indokainak egyike fennáll: 

• az Érintett, a 3.8 szakasznak megfelelően, kifejezett hozzájárulását adta az 
adatkezeléshez (kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az 
Érintett nem adhat hozzájárulást); 

• adatkezelésre munkaviszonyhoz, társadalombiztosításhoz vagy szociális 
védelemhez kapcsolódó nemzeti jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítéséhez vagy az azokban biztosított jogok gyakorlásához van szükség (ha az 



       

Érzékeny Személyes Adatok Európai Személyes Adatok, európai törvényekben 
biztosított jogok); 

• a Személyes Adatokat az Érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta; 
• adatkezelés keresetek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges; 
• adatkezelésre a következők miatt van szükség: megelőző egészségügyi vagy 

munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének 
felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy 
kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások 
irányítása érdekében szükséges nemzeti jog (ha az Érzékeny Személyes Adat 
Európai Személyes Adat, uniós vagy tagállami jog) alapján vagy egészségügyi 
szakemberrel kötött szerződés értelmében és az irányadó jog fenntartásával. 

A bűncselekményekre vonatkozó Személyes Adatok kezelése joghatóságonként változik: 
kizárólag olyan Személyes Adat kezelhető, amelynek kezelését az irányadó jog lehetővé 
tesz.  

3.3. Személyes Adatok korlátozott célú felhasználása 

 A személyesadat-kezelés céljai mindenkor jogszerűek legyenek, és világosan, 
félreértésektől mentesen legyenek megfogalmazva. ; A célokat  (a) az Érintettel az 
Átláthatóság Elvének (lásd a 3.7 szakaszt) részeként közölni kell; és (b) az adatkezelésről 
készített nyilvántartásban (lásd a7 szakaszt) meg kell határozni.  

Tilos Személyes Adatok kezelése a fentiekkel  össze nem egyeztethető célra – kivéve, 
amikor ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy amennyiben az információközlésre az 
Átláthatóság Elvének (lásd a 3.7 szakaszt) érvényesítésére van szükség, illetve, ha az 
adatkezelést az irányadó jog lehetővé teszi. 

3.4. Korlátozott és minőségi Személyes Adatok használata  

A személyes adatoknak kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük. Az 
adatok körét a kezelés céljához szükséges minimumra kell korlátozni.  

A Személyes Adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden 
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljainak 
szempontjából pontatlan Személyes Adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

3.5. A Személyes Adatok korlátozott tárolása 

A Személyes Adatokat kizárólag a kezelésükhöz szükséges, illetve a rájuk vonatkozó 
elévülés figyelembe vételével meghatározott szükséges ideig szabad tárolni. Az időszak 
végén a Személyes Adatokat törölni kell, illetve biztosítani kell, hogy az adatok ne tegyék 
lehetővé az Érintett beazonosítását, kivéve, amikor az irányadó jog szerinti kivételek a 
személyes adatok hosszabb ideig való tárolását lehetővé teszik. Kötelező betartani az ABB 
itt található Group Charter Portal nyilvántartás-kezelési politikáját, továbbá az irányadó 
helyi nyilvántartás-kezelési politikákat és eljárásrendeket. 

http://groupcharter.abb.com/


       

3.6. Beépített és alapértelmezett adatvédelem 

Gondoskodni kell arról, hogy az adatvédelem az egyes projektek kezdetétől működésbe 
lépjen, illetve akkor is, mikor az [ABB Kft.] egy másik társasággal egyesülni kíván, vagy azt 
átvenni szándékozik. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell hozni és 
garanciákat beépíteni a projektbe annak biztosítására, hogy az adatvédelmi elvek 
érvényesüljenek és az Érintett jogai védelemben részesüljenek.  

Adatvédelmi hatásvizsgálatot kell elvégezni személyes Adatok új feldolgozásával járó 
minden projektekhez a(z) Appendix 1 -ban/-ben (Adatvédelmikockázat-értékelés és 
adatvédelmi hatásvizsgálat eljárásrendje) meghatározott eljárás szerint annak érdekében, 
hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket és garanciákat lehessek alkalmazni 
az adatkezelésre.  

Ha a Személyes Adatok kezelése (az adatkezelési eszközbe épített kockázatkezeléssel 
megállapíthatóan) valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és 
szabadságaira nézve, el kell végezni az adatvédelmi hatásvizsgálatot a(z) Appendix 1 -
ban/-ben (Adatvédelmikockázat-értékelés és adatvédelmi hatásvizsgálat eljárásrendje) 
meghatározott eljárás szerint.  

3.7. Átláthatóság biztosítása az Érintett részére  

A Személyes Adatokat minden esetben az Érintett számára átláthatóan kell feldolgozni, 
továbbá részére a következő információkat kell rendelkezésre bocsátani („adatvédelmi 
közlemény”): 

• az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei;  
• az Adatkezelő adatvédelmi tiszteségviselőjének elérhetőségei, ha ilyen 

kinevezésére sor került;  
• ha a GDPR 27. cikke alapján uniós képviselőt neveztek ki, annak kiléte és 

elérhetőségei;  
• a Személyes Adatok tervezett kezelésének célja;  
• a Személyes Adatok tervezett kezelésének jogalapja; 
• ha a jogalap jogos érdekekre épül, a szóban forgó érdekek részletei; 
• a Személyes Adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; 
• nemzetközi adattovábbítás, ideértve az arról szóló tájékoztatást, hogy a Személyes 

Adatokat milyen módon védik (ha a Személyes Adatok Európai Személyes Adatok, 
a GDPR 13. cikke (1) bekezdésének f) pontjában és a GDPR 14. cikke (1) 
bekezdésének f) pontjában foglalt előírásoknak megfelelően);  

• a Személyes Adatok őrzésének hossza vagy, ha ez nem lehetséges, az őrzési 
időszak meghatározására szolgáló kritériumok; 

• az érintett joga a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok 
helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, az adatkezelés 
elleni tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz való joga; 



       

• az [ABB Kft.] automatizált döntéshozatalának ténye, az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel 
és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír; és 

• ha a Személyes Adat szolgáltatása jogszabályon alapul vagy szerződéskötéshez 
szükséges, ezt és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit ismertetni 
kell. 

Ha a Személyes Adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjtik, erről a Személyes Adatok 
gyűjtésekor tájékoztatást kell adni. 

Ha a Személyes Adatokat nem közvetlenül az Érintettől gyűjtik, az alábbi tájékoztatást kell 
adni:  

• a kezelt Személyes Adatok kategóriáit; 
• a Személyes Adatok forrását, továbbá, hogy nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 

származnak-e;  

Ha a Személyes Adatokat nem az Érintettől gyűjtik, a tájékoztatást az alábbi 
időpontokban kell adni: 

• a Személyes Adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb 
egy hónapon belül; 

• ha az [ABB Kft.] a Személyes Adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára 
használja, legalább az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy  

• ha az [ABB Kft.] várhatóan más címzettel is közli a Személyes Adatokat, legkésőbb 
a Személyes Adatok első alkalommal való közlésekor. 

Ha a Személyes Adatok kezelésének célja megváltozik, az adatkezelés előtt további 
adatvédelmi közleményt kell küldeni. 

Biztosítani kell, hogy az adatvédelmi közleményt tömören, érthetően, közérthető nyelven, 
a célközönség számára megfelelően fogalmazzák meg.  

Biztosítani kell, hogy az adatvédelmi közlemény könnyen hozzáférhető legyen. Az 
adatvédelmi közleményt mindig írásban kell megtenni (megengedhető elektronikus 
eszközök használata is), kivéve, amikor az Érintett szóbeli tájékoztatást kér.  

Az [ABB Kft.]-nek nem kell tájékoztatást nyújtania, ha 

• az Érintettnek az információ már a birtokában van, 
• az [ABB Kft.] a Személyes Adatot nem az Érintettől szerezte meg, a tájékoztatás 

lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne; vagy 
• egy másik, az irányadó jog lehetővé tett kivétel alapján. 

A kivételek alkalmazása előtt a Helyi Adatvédelmi Biztossal kell egyeztetni.  

Az ABB adatkezelési eszközében található tájékoztató sablonját kell alkalmazni annak 
biztosítására, hogy ezek ez előírások teljesülnek.  



       

3.8. Hozzájárulás 

A Személyes Adatok kezelésének megkezdése előtt konkrét, tájékoztatáson alapuló, 
világos és önszántából adott hozzájárulást kell beszerezni, amikor a hozzájárulás kötelező 
vagy az adatkezelés jogalapjaként arra hivatkozik. ,. Az Érzékeny Személyes Adatok 
kezeléséhez adott hozzájárulásnak világosan és egyértelműen kell hivatkoznia az Érzékeny 
Személyes Adatok konkrét kategóriájára.  

Nem szabad a hozzájárulásra támaszkodni, ha egyértelműen kiegyensúlyozatlanok az 
erőviszonyok az Érintett és az [ABB Kft.] között; ekkor az adatkezeléshez más jogalapot 
kell keresni.  

A hozzájárulást kizárólag akkor szabad beszerezni, ha az Érintettnek valódi választási 
lehetősége van arra vonatkozóan, hogy az [ABB Kft.] használhatja-e személyes adatait az 
ismertetett célra. Munkaviszonnyal összefüggő személyesadat-kezeléshez a jogalap nem 
lehet, és ne legyen a munkavállaló hozzájárulása, a munkáltató és a munkavállaló közötti 
kapcsolat természete miatt.  

Érvényes hozzájárulás érdekében  

• külön jóváhagyást kell beszerezni minden egyes adatkezelési tevékenységhez; 
• nyilvántartást kell vezetni a megadott és a visszavont jóváhagyásokról; 
• lehetővé kell tenni, hogy az Érintett a hozzájárulást könnyen hozzáférhető 

formátumban adja meg és azt ugyanennyire könnyen vissza is vonhassa;  
• a hozzájárulásnak egyértelműnek, világosnak és egyszerű nyelvezettel 

megfogalmazottnak és az Érintettel egyidejűleg ismertetett más ügyektől 
egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie; és  

• tájékoztatni kell az Érintettet, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja; a 
hozzájárulás megadásakor ismertetni kell a hozzájárulás visszavonásának a 
korábbi adatkezelésre gyakorolt hatásait.   

Mindenkor egyeztetni kell a Helyi Adatvédelmi Biztossal (vagy globális, projektet esetén, a 
Globális Adatvédelmi Biztossal) annak érdekében, hogy eldönthető legyen, megfelelő 
jogalap-e a hozzájárulás. Ha az adatkezelés a hozzájárulásra támaszkodik az ABB 
adatkezelési eszközében található hozzájárulásnyomtatvány-sablont kell használni és 
mindig egyeztetni kell a Helyi Adatvédelmi Biztossal (vagy, globális projektet esetén, a 
Globális Adatvédelmi Biztossal) a Hozzájárulásnyomtatvány elkészítésekor annak 
érdekében, hogy ezek az előírások teljesüljenek; másképp a hozzájárulás érvénytelen.  

3.9. Az Érintett jogainak tiszteletben tartása  

Amikor az [ABB Kft.] Adatkezelőként Európai Személyes Adatokat kezel, teljesíteni kell az 
Érintettek Személyes Adataik hozzáférhetőségére, hordozhatóságára, javítására, 
törlésére, korlátozására és bizonyos kezelésére vonatkozó jogos kéréseit, amelyek további 
részletei a(z) Appendix 3-ban/-ben találhatók (Az érintettek jogaira vonatkozó politika). 
Amikor az [ABB Kft.] Adatkezelőként nem Európai Személyes Adatokat kezel, teljesíteni 



       

kell az Érintetteknek az irányadó jog és, adott esetben, a helyi adatvédelmi irányelv alapján 
rendelkezésükre álló jogok gyakorlására vonatkozó jogos kérését.  

Tilos a Személyes Adatok teljesen automatizált kezelése az Érintettet lényegesen érintő 
döntések meghozatalának céljából, kivéve, amikor a(z)Appendix 3 -ban/-ben (Az Érintett 
jogainak politikája) megfogalmazott szabályokat követik. 

  

4. Adatfeldolgozóra vonatkozó elvek 

Amikor az [ABB Kft.] Adatfeldolgozóként Adatkezelő Ügyfél nevében kezel Személyes 
Adatokat, együtt kell működnie az Ügyféllel és támogatást kell nyújtania az Ügyfélnek, 
észszerű időn belül és indokolt mértékben annak érdekében, hogy eleget tehessen az 
irányadó jog alapján fennálló kötelezettségeinek. Ez az alábbiakban felsorolt adatvédelmi 
elvekkel kapcsolatos támogatást jelenti: 

• átláthatóság, tisztességesség és jogszerűség: az átláthatóság, a tisztességesség 
és a jogszerűség elveinek érvényesüléséhez észszerűen elvárható segítséget kell 
nyújtani az Ügyfél részére; 

• a célok korlátozása: a Személyes Adatok feldolgozását kizárólag az Ügyfél nevében 
és az Ügyfél dokumentált utasításainak és az Ügyféllel kötött szerződésnek 
megfelelően szabad feldolgozni; 

• alvállalkozó adatfeldolgozók ellenőrzése: az Ügyfél utasításainak követése az 
alábbiakat foglalja magában: 

o az Ügyfél dönthet arról, hogy az [ABB Kft.] kinevezhet-e alvállalkozó 
adatfeldolgozót;  

o az Ügyfél tájékoztatása az alvállalkozó által végzett adatfeldolgozás főbb 
elemeiről (felek, országok, biztonság, az átadásra vonatkozó 
rendelkezések); és 

o kérésre, az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani az alvállalkozóval kötött 
adatkezelési szerződés adatvédelmi rendelkezéseinek egy példányát;  

• a tárolhatóság korlátozása: az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások befejeztével, az 
Ügyfél választása szerint, vissza kell juttatni a Személyes Adatokat az Ügyfélnek 
vagy törölni kell őket és a róluk készített valamennyi másolatát, aminek 
megtörténtét igazolni kell az Ügyfél részére; 

• adatminőség és adatmegőrzés: az Ügyfél kérésére az alábbi intézkedéseket kell 
megtenni: 

o a Személyes Adatok frissítése, korrekciója vagy törlése, adott esetben, az 
adatkezelés jellegétől függően, az adatkezelést végző Alvállalkozó 
értesítése;  

o a Személyes Adatok törlése és anonimizálása, ha azonosítható formában 
való alkalmazásukra már nincs szükség, továbbá, adott esetben, az 
adatkezelés természetének függvényében, a jóváhagyott adatkezelő 
alvállalkozó tájékoztatása; 



       

• beépített és alapértelmezett biztonság és adatvédelem, a személyes adatok 
megsértése és adatvédelmi hatásvizsgálat: az Ügyfél támogatása (a GDPR-ben és 
az irányadó nemzeti törvényekben rögzített) e vonatkozású kötelezettségei 
teljesítése érdekében, figyelembe véve az adatfeldolgozás és az [ABB Kft.] 
rendelkezésére álló információk jellegét; és 

• az egyén jogai: az Ügyfél kérésére minden szükséges intézkedés megtétele 
(figyelembe véve az adatkezelés jellegét és amennyire ez lehetséges) annak 
érdekében, hogy az Ügyfél teljesíteni tudja kötelezettségeit az Érintettek jogainak 
érvényesülésére vonatkozóan, amennyiben ezt az irányadó jog előírja – például 
hasznos információ közlése annak érdekében, hogy az Ügyfél teljesíteni tudja 
kötelezettségeit. az Érintett (aki vonatkozásában az Ügyfél Adatkezelőnek minősül) 
kéréseinek – azok megválaszolása nélküli – továbbítása az Ügyfélnek, kivéve, 
amikor az Ügyféllel más módszerről született megállapodás. 

Amikor az [ABB Kft.] az Ügyfél nevében jár el Adatfeldolgozóként, biztosítania kell, hogy 
írásbeli szerződése van az Adatkezelő Ügyféllel, amely az irányadó jog szerint érvényes és 
tartalmazza a(z) Appendix 2 B és C részének rendelkezéseit (Harmadik fél személyes 
adatainak átadására vonatkozó politika). 

 

5. Adatbiztonság 

Az [ABB Kft.]-nek megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket kell alkalmaznia, 
hogy biztosítva legyen a Személyes Adatok megfelelő biztonsága, figyelembe véve  

• az adatok jogellenes vagy véletlen elvesztésének, megsemmisítésének, 
megváltoztatásának vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának vagy a 
Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát; 

• a Személyes Adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások bizalmas 
jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és  tartósságának biztosítása; 

• a technikai és szervezési intézkedések eredményességének ellenőrzése és 
értékelése; 

• a Személyes Adatok Adatkezelőjére irányadó törvények előírásai; és 
• az Ügyféllel kötött szolgáltatási vagy az adatkezelési megállapodásban rögzített 

bármely intézkedés, ha az Ügyfél a Személyes Adatok Adatkezelője.   

Az [ABB Kft.]-nek teljesítenie kell az ABB információbiztonságicsoport  utasításaiban, , 
politikáiban és előírásaiban az információbiztonságra vonatkozóan rögzített 
követelményeket (lásd: Overview of the Information Security Management System and its 
Documents).  

Ha az [ABB Kft.] a személyes adatok megsértéséről szerez tudomást, az InfoSec Be Secure 
Guide-ban részletesen meghatározott eljárásrendet kell követnie.  

 

http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AAD129230&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AAD129230&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://go.insideplus.abb.com/information-systems/gf-is/scenarios/be-secure
https://go.insideplus.abb.com/information-systems/gf-is/scenarios/be-secure


       

6. Személyes Adatok megosztása Harmadik Féllel 

6.1. Adatok megosztása az Adatfeldolgozókkal és az adatfeldolgozó Alvállalkozókkal 

Az [ABB Kft.] csak akkor nevezhet ki Adatfeldolgozót Személyes Adatok kezelésére, ha – az 
irányadó ellátásilánc-kezelési és/vagy információbiztonsági iránymutatásokkal 
összhangban – elvégezték az adatvédelmi és információbiztonsági kockázatértékelést 
annak érdekében, hogy eldönthető legyen, elegendő garanciát nyújt-e az Adatfeldolgozó 
arra vonatkozóan, hogy végrehajtja a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket.   

Az [ABB Kft.]-nek biztosítania kell, hogy írásbeli szerződése van az Adatfeldolgozó 
Ügyféllel, amely az irányadó jog szerint érvényes, és tartalmazza a(z) Appendix 2 A 
részének rendelkezéseit (Harmadik fél személyes adatainak átadására vonatkozó politika).  

Ha az [ABB Kft.] adatfeldolgozó Alvállalkozót nevez ki annak érdekében, hogy olyan 
Személyes Adatokat dolgozzon fel, amelyeknek az Ügyfél az Adatkezelője, a fenti 4-ban/-
ben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, és a(z) Appendix 2 C részében foglalt 
rendelkezéseket (Harmadik fél személyes adatainak átadására vonatkozó politika).) bele 
kell foglalnia az Alvállalkozóval kötött szerződésbe. 

6.2. Személyes Adatok megosztása Adatkezelőkkel 

Az [ABB Kft.] megoszthat Személyes Adatokat másik adatfeldolgozóval, ha 

• az ABB a Személyes Adat Adatkezelője és  
• eleget tesz a fenti 3-ban/-ben foglalt Adatvédelmi Elveknek, ideértve, hogy meg 

tudja indokolni az adatmegosztást a fenti 3.1 és 3.2-nak/nek megfelelően. 
 

6.3. Az Európai Személyes Adatok továbbítása  

Az Európai Személyes Adatok megoszthatóak az ABB Csoportvállalatokkal és Harmadik 
Felekkel, amelyek az Európai Unióban vagy olyan országokban vagy területeken 
működnek, amelyekről a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik 
ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata megfelelő védelmi 
szintet biztosít. Ebben az esetben nem szükséges további szerződéses követelményeket 
előírni a megfelelő adatvédelem biztosítása érdekében. 

Minden más esetben az Európai Személyes Adatok megosztására csak akkor kerülhet sor, 
ha megfelelő, a GDPR 46. cikkében meghatározott biztosítékok állnak rendelkezésre, 
például alkalmazzák az Európai Unió Modellként Szolgáló Szerződéses Klauzuláit. 

Ha az [ABB Kft.] az Európai Személyes Adatok Adatkezelője, az Európai Személyes Adatok 
is megoszthatók bizonyos helyzetekben, amikor az Európai Jog eltérésről rendelkezik az 
adatátadás vonatkozásában – például, amikor az Érintett kifejezett hozzájárult vagy ha az 
adatátadás az Érintettel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az Érintett által 
kért, a szerződéskötést megelőző intézkedések megtételéhez kell. A Helyi Adatvédelmi 
Biztossal mindenkor  egyeztetni kell az eltérések alkalmazása előtt. 



       

6.4. Nem Európai Személyes Adatok továbbítása 

Nem Európai Személyes Adatokat abban az esetben lehet megosztani más szervezetekkel, 
ha megfelelő és az irányadó joggal harmonizáló  biztosítékok állnak rendelkezésre az 
adatok védelméhez.  

 

7. Az adatkezelés nyilvántartása 

Az [ABB Kft.]-nek bizonyítania kell, hogy betartja ezt az Adatvédelmi Politikát.  

Az Adatvédelmi Politika betartása igazolásának részeként (az alábbi 8–10. szakaszban 
foglalt követelményeknek megfelelően, az [ABB Kft.] köteles  

• nyilvántartást vezetni a Személyes Adatok kezeléséről az ABB Adatkezelési 
eszközének használatával; a nyilvántartást, amely az [ABB Kft.] elérhetőségeit, az 
Európai Unión kívüli személyesadat-átadások részleteit és az alkalmazott 
biztonsági intézkedések ismertetését tartalmazza, kérésre, az illetékes Felügyeleti 
Hatóság rendelkezésére bocsátani; és  

o ha az [ABB Kft.] az Adatkezelő, közzétenni a kezelt Személyes Adatok és az 
Érintettek kategóriáit, az adatkezelés célját és a címzettek kategóriáit, akik 
előtt a Személyes Adatokat feltárják, köteles továbbá bemutatni az adatok 
tárolásának időtartamát; vagy 

o ha az [ABB Kft.] az Adatfeldolgozó, feltárni minden egyes Adatkezelő és (ha 
van) adatvédelmi biztos nevét és elérhetőségét, az elvégzett 
adatfeldolgozás kategóriáit és az adatok tárolásának  időtartamát.  

 

8. Adatvédelmi Szervezet 

Az [ABB Kft.] köteles adatvédelmi biztost kinevezni, amennyiben ezt a GDPR vagy az 
irányadó nemzeti jog előírja. 

8.1. Csoport Adatvédelmi Biztosa 

Az ABB Csoport (szintű) Adatvédelmi Biztost nevezett ki, akinek feladatai:  

• az adatvédelmi politika betartásának monitorozása, arról évente felsővezetői 
szintű jelentés készítése, a jelen adatvédelmi politika betartásának biztosítása; 

• ABB-vállalatok részére adatvédelmi kérdésekben képzés, tájékoztatás és 
tanácsadás (ideértve az adatvédelmi hatásvizsgálatban való részvételt) globális 
projektekben;  

•  A Felügyelő Bizottsággal való kapcsolattartás , valamint a vizsgálatok 
lefolytatásában való együttműködés. ;  

• magánszemélyek átvett panaszainak, reklamációinak csoportszintű kezelése; és  
• a Helyi Adatvédelmi Biztosok támogatása. 



       

 
8.2. Helyi Adatvédelmi Biztosok  

A Csoport Adatvédelmi Biztosa támogatást kap a Helyi Adatvédelmi Biztosoktól, akik 
feladatai:  

• az adatvédelmi politika betartásának monitorozása és képzés az országukban vagy 
országcsoportjukban;  

• a jelen politika megvalósítását támogató helyi szervezet létrehozása; 
• adatvédelmi tanácsadás;  
• elsődleges kapcsolattartó az Érintettek számára az országukban vagy 

országcsoportjukban;  
• az Érintettektől érkező helyi panaszok, reklamációk kezelése;  
• a helyi jogszabályi előírások monitorozása, a Csoport Adatvédelmi Biztosának 

szükség szerinti tájékoztatása a 2 szakasznak megfelelően; és 
• jelentés fontos  adatvédelmi kérdésekről a Csoport Adatvédelmi Biztosának. 

 
8.3. Adatkezelési Csoport 

Az Adatkezelési Csoport valamennyi olyan munkavállaló és  külső magánszemély 
elsődleges kapcsolattartója, akik az ABB birtokában lévő  személyes adataik kezelését 
igénylik. Az Adatkezelési Csoport feladata  

• e személyek közötti kapcsolatok kezelése; 
• a vállalattól érkezett kérések kezelése az átvételtől a válaszig, beleértve az ide 

tartozó rendszerekben szükséges változtatásokat ; és  
• az adatvédelmi eszköz tulajdonosi teendőinek ellátása és kezelése. 

 

9. Képzés  

Az ABB képzést nyújt valamennyi Munkavállalónak ezen Adatvédelmi Politikával és egyéb 
adatvédelmi és -biztonsági kötelezettségekkel kapcsolatosan. Speciális képzést nyújt 
azoknak a Munkavállalóknak, akik állandó jelleggel vagy rendszeresen hozzáférnek 
Személyes Adatokhoz, akiknek a Személyes Adatok kezeléséhez kapcsolódó feladataik 
vannak, akik a Személyes Adatok kezeléséhez használt termékek, szolgáltatások vagy 
eszközök fejlesztésében vagy beszerzésében részt vesznek.  

Az adatvédelmi képzéseken való részvételt a Csoport Jogi és Integritásosztálya 
monitorozza, amelynek a Helyi Adatvédelmi Biztosok nyújtanak támogatást, amennyiben 
szükséges (a képzéseket globális e-learning keretében tartják).  

 



       

10. Jogi megfelelőség monitorozása  

Az [ABB Kft.], a jelen Adatvédelmi Politika betartása érdekében, ellenőrzi azokat az üzleti 
folyamatokat, amelyek  a Személyes Adatok kezelésének a részét képezik. Az ellenőrzést, 
az [ABB Kft.] nevében és a Csoport Adatvédelmi Biztosának kérésére, rendszeresen el kell 
végezni a Csoport Belső Ellenőrzése rendszeres tevékenységének részeként. Az 
ellenőrzést a Csoport Belső Ellenőrzése vagy megfelelő végzettséggel rendelkező külső 
könyvvizsgálók végzik. Az [ABB Kft.] megfelelő lépéseket tesz a jelen Adatvédelmi Politika 
monitorozás vagy megfelelőségi audit során azonosított megszegésének orvoslására.  

Az [ABB Kft.] az Illetékes Felügyeleti Hatóság rendelkezésére bocsátja az ellenőrzések 
eredményeiről készült dokumentumok másolatát és lehetővé teszi az Illetékes Felügyeleti 
Hatóság ellenőrzéseit a Könyvvizsgálati Feltételeknek megfelelően.  



       

 

1. melléklet 
Adatvédelmi kockázat- és -hatásvizsgálat 

 
A Személyes Adatok kezelését is magukban foglaló projekteket kidolgozó 
Munkavállalóknak adatvédelmi kockázatvizsgálatot kell lefolytatniuk az ABB adatkezelési 
eszköz alkalmazásával. Az egyes adatvédelmi kockázatvizsgálatok eredményeit az 
Illetékes Helyi Adatvédelmi Biztos vagy (ha globális projektről van szó) a Globális 
Adatvédelmi Biztos rendelkezésére kell bocsátani, továbbá az eredményeket rögzíteni is 
kell az adatkezelési nyilvántartásban.  

Ha az adatvédelmi kockázatvizsgálat magas kockázatot jelez az Érintettekre vonatkozóan, 
adatvédelmi hatásvizsgálatot kell lefolytatni az Illetékes Helyi Adatvédelmi Biztos vagy 
(adott esetben) a Globális Adatvédelmi Biztos bevonásával.  

Az adatvédelmi hatásvizsgálat a következőkre terjed ki: az adatkezelési műveletek és 
céljaik bemutatása, az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálata, a 
felmerülő kockázatok és a mérséklésükre elfogadott intézkedések, különösen a Személyes 
Adatok védelmét szolgáló garanciák és biztonsági intézkedések. Ha adatvédelmi 
hatásvizsgálatot kell végezni (lásd fenn), a sablont az adatvédelmi eszközből elküldik az 
illetékes projektgazda részére. A projektgazda kitölti a sablont az Illetékes Helyi 
Adatvédelmi Biztos vagy (ha globális projektről van szó) a Globális Adatvédelmi Biztos 
segítségével. 

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat magas, és nagy kockázatot jelent az Érintettekre 
vonatkozóan, akkor az [ABB Kft.] köteles egyeztetni az Illetékes Felügyeleti Hatósággal és 
a Globális Adatvédelmi Biztossal. 



       

 

2. melléklet 
Harmadik Fél részére történő személyesadat-átadásra vonatkozó politika 

 
A rész: Az Adatfeldolgozókkal kötendő szerződésekbe belefoglalandó feltételek 

Az adatkezelés 
természetének 
ismertetése 

 az adatkezelés tárgya és időtartama 
 az adatkezelés természete és célja 
 A személyes adatok típusa 
 az érintettek kategóriái¤ 
 az ABB/végfelhasználók kötelezettségei és jogai 

A célok 
korlátozása 

 Az Adatfeldolgozó kizárólag egyértelmű, dokumentált utasítások alapján 
végezhet személyesadat-kezelést.  

Adattovábbítás  Az Adatfeldolgozó kizárólag az ABB hozzájárulásával továbbíthat adatokat 
az EU-n kívüli országokba vagy, a Norvégiából, Izlandról, Liechtensteinből 
vagy (amint az Egyesült Királyság megszűnik az Európai Unió tagja lenni) 
az Egyesült Királyságból származó adatok esetén, ezen országokon kívüli 
országokba. 

o Kivételre akkor van lehetőség, amikor az Adatfeldolgozó az Európai 
Jog hatálya alá esik, amely előírja az adattovábbítást; erről az 
Adatkezelőt értesíteni kell, kivéve, amikor az Európai Jog, 
közérdekre hivatkozva, titoktartási kötelezettséget ír elő. 

A munkavállalók 
titoktartási 
kötelezettsége 

 A személyesadat-kezelésre jogosult munkavállalókra titoktartási 
kötelezettség vonatkozik. 

Biztosíték  A személyes adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedések 
ismertetése  

Az adatkezelés 
alvállalkozásban 
adása 

 Adatkezelést végző alvállalkozók alkalmazása engedélyhez kötött 
o Amennyiben általános engedély megadására kerül sor, az Ügyfelet 

értesíteni kell a változásokról annak érdekében, hogy az ABB-nek 
lehetősége legyen ellentmondani (ami teljesíthető a felmondás 
jogának biztosításával). 

 Lényegileg hasonló kötelezettségek delegálása az alvállalkozóra. 
 Kártérítési felelősség az adatkezelést végző alvállalkozó cselekményeiért  

Az Érintettek 
jogai 

 Támogatás az Adatkezelő részére, hogy mindezekre reagálni tudjon – 
amennyire ez lehetséges és figyelembe véve az adatkezelés jellegét. 

Személyi adatok 
megsértése  

 Az Adatkezelő támogatása a Személyes Adatoknak a GDPR és az irányadó 
nemzeti törvények szerinti megsértéséhez kapcsolódó kötelezettségei 
teljesítése érdekében, figyelembe véve az adatfeldolgozás és az 
Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információk jellegét. 

 Jelentés adatvédelmi szabályok megsértéséről az Adatkezelő részére. 

Adatvédelmi 
Hatásvizsgálat 

 Az Adatkezelő támogatása az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában 
és az illetékes felügyeleti hatósággal való egyeztetésben, figyelembe véve 
az adatfeldolgozás és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információk 
jellegét. 



       

A tárolhatóság 
korlátozása: 

 A szolgáltatás végén a személyes adatok visszaszolgáltatása vagy törlése, 
az Adatkezelő választása szerint, továbbá a személyes adatokról készült 
valamennyi másolatának törlése 

o Kivétel akkor lehetséges, amennyiben az irányadó jog őrzési időt ír 
elő. 

Általános 
támogatás 

 Valamennyi olyan információ rendelkezésre bocsátása, amelyre az 
Adatkezelőnek azért van szüksége, hogy bizonyítani tudja (a GDPR 28. 
cikkében) Adatfeldolgozó kinevezésére és irányítására előírt 
kötelezettségeinek teljesítését 

 Az Adatkezelő értesítése, ha, az Adatfeldolgozó véleménye szerint, 
valamely utasítás Európai Jogba vagy különösen más irányadó jogba 
ütközik 

Könyvvizsgálat  Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő által kinevezett könyvvizsgáló által 
végzett ellenőrzések tűrése és azokban közreműködés, ideértve a helyszíni 
ellenőrzéseket is. 

 

 

 

B rész Kizárólag azokba a szerződésekbe beépítendő feltételek, amelyek értelmében az 
ABB Adatfeldolgozóként jár el 

Téma Követelmény 

Az Ügyfél 
tájékoztatni 
köteles az 
Érintetteket 

 Ha Érzékeny Személyes Adat átadására kerül sor, az Ügyfél 
köteles tájékoztatni az Érintetteket, hogy az adatot 
harmadik országba továbbítják. 

 Az Ügyfél köteles tájékoztatni az Érintetteket, hogy nem 
európai országban működő Adatfeldolgozót alkalmaz 
(adott esetben). 

 
 
C rész: Az Ügyfelekkel és az Alvállalkozókkal kötött szerződésekbe beépítendő 

feltételek 

Téma Követelmény 

Az adatkezelés 
természetének 
ismertetése 

 az adatkezelés tárgya és időtartama 
 az adatkezelés természete és célja 
 A személyes adatok típusa 
 az érintettek kategóriái 
 az Ügyfél kötelezettségei és jogai 

A célok 
korlátozása 

 személyesadat-kezelés kizárólag egyértelmű, dokumentált 
utasítások alapján végezhető  
 



       

Adattovábbítás  kizárólag az Ügyfél hozzájárulásával továbbíthatók 
adatokat az EU-n kívüli országokba vagy, a Norvégiából, 
Izlandról, Liechtensteinből vagy (amint az Egyesült 
Királyság megszűnik az Európai Unió tagja lenni) az 
Egyesült Királyságból származó adatok esetén, ezen 
országokon kívüli országokba 

o Kivételre akkor van lehetőség, amikor az ABB az 
Európai Jog hatálya alá esik, amely előírja az 
adattovábbítást; erről az Ügyfelet értesíteni kell, 
kivéve, amikor az Európai Jog, közérdekre 
hivatkozva, titoktartási kötelezettséget ír elő. 

A 
munkavállalók 
titoktartási 
kötelezettsége 

 A személyesadat-kezelésre jogosult munkavállalókra 
titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

Biztosíték  A személyes adatok védelmét szolgáló technikai és 
szervezési intézkedések ismertetése  

 Linken keresztül rendelkezésre bocsátható 

Az adatkezelés 
alvállalkozásba 
adása 

 Az Ügyfél hozzájárulása szükséges adatkezelés 
alvállalkozásba adásához, függetlenül attól, hogy az 
alvállalkozó az ABB része-e vagy külső vállalkozó. 

o Amennyiben általános engedély megadására kerül 
sor, az Ügyfelet időben kell értesíteni a 
változásokról annak érdekében, hogy az Ügyfélnek 
lehetősége legyen ellentmondani (ami teljesíthető 
a felmondás jogának biztosításával). 

 Lényegileg hasonló kötelezettségek delegálása 
Alvállalkozóra. A kötelezettségek a következők: 

o az Ügyféllel kötött szolgáltatási megállapodásban 
az Alvállalkozó által végzett adatkezeléséhez 
kapcsolódó kötelezettségek 

o A 3. melléklet B részében felsorolt kötelezettségek 
(ideértve a következőket: a cél korlátozása, az 
ellenőrzések tűrése, kötelezően nyújtandó segítség 
az érintettek jogainak érvényesítéséhez, a 
felügyeleti hatóságok megkereséseihez, az 
adatvédelmi hatásvizsgálathoz, tárolási korlátok, 
Alvállalkozó kinevezésének szabályai) 

o kötelezően nyújtandó segítség az Ügyfélnek 
(Adatvédelmi politika, 4. szakasz) 

 Kártérítési felelősség az Alvállalkozó cselekményeiért  

Az Érintett 
jogai 

 Támogatás az Ügyfél részére, hogy mindezekre reagálni 
tudjon – amennyire ez lehetséges és figyelembe véve az 
adatkezelés jellegét. 

Személyi  az Ügyfél támogatása a Személyes Adatoknak a GDPR és 



       

adatok 
megsértése  

az irányadó nemzeti törvények szerinti megsértéséhez 
kapcsolódó kötelezettségei teljesítése érdekében, 
figyelembe véve az adatfeldolgozás és az Adatfeldolgozó 
rendelkezésére álló információk jellegét. 

 Jelentés adatvédelmi szabályok megsértéséről az Ügyfél 
részére indokolatlan késedelem nélkül. 

Adatvédelmi 
hatásvizsgálat 

 Az Ügyfél támogatása az adatvédelmi hatásvizsgálat 
lefolytatásában és az illetékes felügyeleti hatósággal való 
egyeztetésben, figyelembe véve az adatfeldolgozás és az 
Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információk jellegét. 

A tárolhatóság 
korlátozása 

 A szolgáltatás végén a személyes adatok 
visszaszolgáltatása vagy törlése, az Ügyfél választása 
szerint, továbbá a személyes adatokról készült valamennyi 
másolatának törlése 

o Kivétel akkor lehetséges, amennyiben az irányadó 
jog őrzési időt ír elő. 

Általános 
támogatás 

 Valamennyi olyan információ rendelkezésre bocsátása, 
amelyre az Ügyfélnek azért van szüksége, hogy bizonyítani 
tudja (a GDPR 28. cikkében) Adatfeldolgozó kinevezésére 
és irányítására előírt kötelezettségeinek teljesítését 

 Az Ügyfél értesítése, ha, az Adatfeldolgozó véleménye 
szerint, valamely utasítás Európai Jogba vagy olyan más 
irányadó jogba ütközik, amelyről az Adatfeldolgozónak 
tudomása van. 

Könyvvizsgálat  Az Ügyfél vagy az Ügyfél által kinevezett könyvvizsgáló által 
végzett ellenőrzések tűrése és azokban közreműködés, 
ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is. 

o Az ellenőrzéseket a Könyvvizsgálati Feltételeknek 
megfelelően kell végezni. 

 



       

 

3. melléklet 
Az Érintett jogairól szóló politika 

Az Érintettel jogai  

Ha az [ABB Kft.] Európai Személyes Adatokat kezel, az alábbiak szerint kell reagálnia az 
Érintettek kéréseire. Az Érintettek kéréseinek kezelése során mindig világos és egyszerű, 
az Érintettnek megfelelő nyelvezetet kell használni, indokolatlan késedelem nélkül, 
azonban legkésőbb a kérést követő egy hónapon belül, szükséges tájékoztatást adni a 
kérés nyomán megtett intézkedésekről, továbbá, amennyiben egy kérés nem teljesíthető, 
azt meg kell indokolni az Érintetteknek és fel kell hívni az Érintettek figyelmét, hogy 
jogosultak panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál vagy a bíróságoknál. 

A hozzáféréshez és hordozhatósághoz való jog  

1. Annak megerősítése, hogy az [ABB Kft.] Személyes Adatokat kezel arról az 
Érintettről. 

2. Személyes Adatokról készített másolat rendelkezésre bocsátása gyakran használt 
elektronikus formában. 

3. Indoklás rendelkezésre bocsátása a GDPR 15. cikke (1) bekezdésének a)–h 
pontjában és a 15. cikke (2) bekezdésében rögzítettek szerint.  

4. A Személyes Adatoknak az Érintett vagy, az Érintett kérésére, más szervezet 
rendelkezésre bocsátása strukturált, gépi olvasásra alkalmas formátumban, ha a 
Személyes Adatokat az Érintett bocsátotta rendelkezésre, továbbá, amikor azokat 
automatikusan, az egyén hozzájárulásával és a vele kötött szerződés érdekében 
kezelik. 

A helyesbítéshez való jog: 

Az Érintettek pontatlan Személyes Adatok javítására vonatkozó jogos kéréseit 
haladéktalanul teljesíteni kell.  

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



       

1. Az Érintettek Személyes Adataik törlésére vonatkozó jogos kéréseit indokolatlan 
késedelem nélkül teljesíteni kell, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték 
vagy az adatkezelés jogalapja hozzájárulás volt, azonban az Érintettek visszavonták 
a hozzájárulásukat. Az Érintett kérésére, tájékoztatást kell adni arról, hogy 
Személyes Adatait feltárták-e másoknak, továbbá értesíteni kell adatainak 
törléséről, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 
igényelne. 

2. Ha az [ABB Kft.] az Érintett Adatait nyilvánosságra hozta, észszerű lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy tájékoztassák a Személyes Adatokat kezelő más 
Adatkezelőket, miszerint az Érintett adatai törlését kérte. 

A korlátozás joga  

1. Az Érintettek Személyes Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogos 
kéréseit teljesíteni kell (a pontossággal, jogszerűséggel vagy az adatkezeléssel 
szembeni kifogásokkal kapcsolatos) panaszkezelés alatt, illetve, amikor az 
adatkezelés jogosulatlan, azonban az Érintett nem törlést, hanem korlátozást kér.  

2. Mindaddig, amíg él a Személyes Adatok korlátozása, azokat tárolni kell, azonban 
feldolgozásukra nem kerülhet sor, kivéve, amikor az Érintett hozzájárulást adott 
vagy az adatok kezelésére keresetek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez, mások személy jogainak védelméhez vagy az Európai Jogban elismert 
fontos közérdek miatt van szükség. A korlátozás feloldásáról az Érintetteket 
értesíteni kell. 

3. Az Érintettnek, kérésére, tájékoztatást kell adni arról, hogy Személyes Adatait 
feltárták-e mások előtt, továbbá értesíteni kell adatainak törléséről, kivéve, ha a 
tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

A kifogásoláshoz való jog  

Az Érintetteknek az alábbiakkal kapcsolatos kifogásaira vonatkozó jogos kéréseit 
teljesíteni kell: (i) adatok direktmarketing-célú felhasználása, ideértve a direktmarketing-
célokat szolgáló profilok létrehozását, (ii) adatkezelés jogos érdekekre hivatkozással és 
(iii) tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott 
adatkezelés. 

Automatikus döntéshozatal  

Tilos az Érintettek Személyes Adatainak teljesen automatizált (azaz humán beavatkozás 
nélküli) kezelésén alapuló döntéshozatal, ha a döntés joghatást vagy ahhoz lényegileg 
hasonló hatást vált ki, kivéve, ha az összhangban áll az Európai Joggal, illetve azt az 
Európai Jog lehetővé teszi, továbbá a Helyi Adatbiztossal történő egyeztetést követően.  
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