A Pénzjegynyomda Zrt.
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
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A Tájékoztató célja, hatálya

1.1

Adatkezelési alapelvek

Jelen Tájékoztató célja, hogy a Pénzjegynyomda Zrt. (a továbbiakban Társaság), mint Adatkezelő,
ügyfelei, leendő ügyfelei, alkalmazottai és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye a működése
során követett adatkezelési eljárásokat, valamint hogy a természetes személyek személyes adataik
kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek
állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.
Társaságunk tiszteletben tartja munkavállalói, ügyfelei és üzleti partnerei magánéletét és méltóságát.
Társaságunk a kezelt személyes és egyéb bizalmas adatokat minden megjelenési formájukban
megfelelő módon védi. A Társaságunk működésével összefüggő információk, így különösen a pénzügyi
adatok, üzleti tervek, műszaki információk, a munkavállalókra, ügyfeleinkre és üzleti partnereinkre
vonatkozó személyes adatok vagy más típusú információk védelmével kapcsolatosan Társaságunk
biztosítja, hogy ilyen adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására, ne lehessen azokat
illetéktelenül módosítani, illetve rendelkezésre álljanak, amikor szükség van rájuk.
A Pénzjegynyomda Zrt. működése során eleget tesz a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden
hatályos törvényi és jogszabályi előírásnak, így kifejezetten az alábbiaknak:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelemről,
EU 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
A személyes és bizalmas információk gyűjtése, tárolása, használata, továbbítása, megsemmisítése
átláthatóan és tisztességesen történik.
Csak olyan mértékben és ideig valósul meg a személyes, ügyfél és egyéb bizalmas adatok gyűjtése,
használata és tárolása, amilyen mértékben és ideig arra jogszerű indoka van Társaságunknak, és
feltétlenül szükséges a működéshez, illetve az alkalmazandó jog érdekében.
Társaságunk minden személyes adatot tartalmazó dokumentum tárolásánál figyelembe veszi az
adattakarékosság és az elszámoltathatóság elvét. Csak a folyamataihoz elengedhetetlenül szükséges
adatokat gyűjti, tárolja és kezeli.
Társaságunk nem tárol olyan dokumentumot, amelyen szereplő személyes adat kezelésére nincs
megfelelő jogalapja. Bármely személyes adatot tartalmazó iratot csak az adatkezelési cél fennállásáig
őriz meg.
Ezeknek az adatoknak, iratoknak a tárolása megfelelő módon történik. Az aktualitásukat vesztett
adatok, bizalmas információkat tartalmazó iratok és adathordozók kezelése és megsemmisítése
szakszerűen és biztonságosan történik a DIN 66399 szabvány előírásainak megfelelően.

Társaságunk a működési területéből adódóan kiemelten kezeli az adatbiztonság kérdését. Magas
szintű adminisztratív és technológiai védelmi rendszert működtet, melyet ISO 27001 és ISO 14298
biztonsági szabványok szerint rendszeresen tanúsíttat.
Minden Pénzjegynyomda Zrt. munkavállaló és szerződött partner, aki személyes adat birtokába jut,
ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni a személyes adatokat, és minden
erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák különösen a
jogosulatlan:
a) hozzáférés,
b) megváltoztatás,
c) továbbítás,
d) nyilvánosságra hozatal,
e) törlés vagy megsemmisítés,
f) a véletlen megsemmisülés és sérülés,
g) az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni.
Adatkezelői munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett. A bizalmasság
megőrzése nem ér véget a vállalat elhagyásával, folytatódik a munkaviszony megszűnése után is.
Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések részét képezi az adatbiztonsági feltételek meghatározása.

1.2

A Társaság, mint Adatkezelő adatai

A Társaság neve

Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Székhely:

1055 Budapest, Markó u. 13-17.

Cégjegyzék szám:

01-10-042247

Cégvezető (aláírásra jogosult):

Majláth Zsolt

Adatvédelmi felelős neve, beosztása:

Horváth Tibor, nyomdabiztonsági szakértő

Elérhetősége:

horvath.tibor(kukac)pjrt.hu

1.3

Adatfeldolgozók

Egyes esetekben, a Felhasználói adatok további adatkezelőkhöz és adatfeldolgozókhoz kerülhetnek.
Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Társaság szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött
adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a Rendelet előírásait és rendelkezzen
az előírt nyilvántartásokkal is.
A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra:

Adatkezelő/feldolgozó megnevezése

Az adattovábbítás célja

Nexon Kft.

Munkaügyi adatok kezelése, bérszámfejtés

Oander Media Kft

Weboldal üzemeltetés

Nexum Magyarország Kft.

Toborzás

Back and Partners Kft.

Toborzás

Complog MRC Kft.

Vállalatirányítási rendszer fejlesztése és támogatása

MKB Nyugdíjpénztár

Nyugdíjpénztári szolgáltatás

MKB Egészség Pénztár

Egészségpénztári szolgálatás

Medicover Zrt.

Egészségvédelmi szolgáltatás

Hungaria Med-M Kft.

Munkaalkalmassági vizsgálatok

Mazars Kft.

Könyvvizsgálat, adótanácsadás

1.4

A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya a penzjegynyomda.hu weblaphoz (a továbbiakban Honlap),
valamint a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem
terjed ki azon adatkezelésekre és szolgáltatásokra, amelyek a Honlapon megjelenő, azon hirdető, az
Adatkezelőn kívüli harmadik fél szolgáltatásaihoz, és egyéb, általuk közzétett tartalomhoz
kapcsolódnak. A Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatók, weboldalak adatkezelésére, melyekhez a
Honlapon található hivatkozás vezet.

1.5

A Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására.
A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el.
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Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:
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;
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;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
érintett: a Társasággal kapcsolatba kerülő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; 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.
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A Társaság által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

3.1

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon keresztül történő online kapcsolatfelvételhez név, pozíció, email cím és telefonszám.
A Honlap használata során automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, illetve cookie-kat (sütiket)
helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló
szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni
tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a
cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.
A Társaság szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses
kapcsolattartójának adatait.
Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fél kapcsolattartási adatai, az
információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.
Állás betöltésére jelentkezők benyújtott adatai a Karrier oldal Adatkezelési tájékoztatója szerint.
A Társaság munkavállalói adatainak kezelése, a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez.
A Társaság telephelyein működtetett biztonsági kamerák és beléptető rendszer adatainak kezelése az
adatkezelő jogos érdekei érvényesítése céljából (személy- és vagyonvédelem).

3.2

Az adatkezelések jogalapja és célja

A Társaság Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja a
személyes adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:
Jogi kötelezettségek teljesítése (bér, adózás, munkavédelmi stb. jogszabályok szerint);
Szerződéses kötelezettség teljesítése
A Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, a Társaság tevékenységének biztosítása;
Érintett hozzájárulása;
Felhasználó jogainak védelme;
Személy és vagyonvédelem
Az adatkezelések célja:
A Társaság üzleti tevékenységéhez kötődő kapcsolattartás;
Ügyfél megkeresések kezelése;
Jogi kötelezettségek teljesítése;
Honlap használatának kezelése, statisztikák;
Toborzás, nyitott pozíciók betöltése;
Biztonsági követelmények teljesítése.
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Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet
Társaságunktól arról, hogy a Pénzjegynyomda:
milyen személyes adatait,
milyen jogalapon,
milyen célból,
milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli,
kezeli-e még a személyes adatait,
kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította
a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az Pénzjegynyomda által tárolt személyes adatainak másolatát.
Társaságunk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre
megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az
Pénzjegynyomdához, akkor Társaságunk válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik
meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Helyesbítéshez való jog:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
Pénzjegynyomda módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha
abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Társaságunkhoz, akkor
válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni
a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
A Pénzjegynyomda a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről
a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Társaságunktól a
személyes adatinak törlését.
A törlési kérelmet a Pénzjegynyomda abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok
további tárolására kötelezi Társaságunkat. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen
kötelezettség, akkor a Pénzjegynyomda a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon
belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben
értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Társaságunkhoz, akkor a válaszlevél is – lehetőség
szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze
ezt a kérelemben.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Társaságunktól
az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Pénzjegynyomda csak tárolhatja a személyes
adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény
előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.
Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:
úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
úgy gondolja, hogy adatait az Pénzjegynyomda jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem
szeretné,
igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Pénzjegynyomdának
nincs szüksége ezekre az adatokra.
Társaságunk a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a
kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet
elektronikus úton küldi meg Társaságunkhoz, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus
úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:
Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés
időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás
visszavonása esetén a Pénzjegynyomda visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.
Társaságunk a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül
törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a
kérelmet elektronikus úton küldi meg Társaságunkhoz, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint –
elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a
kérelemben.

Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek,
kezdeményezheti a Pénzjegynyomda adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:
A www.penzjegynyomda.hu honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:
A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Pénzjegynyomda.
Amikor Ön a Pénzjegynyomda internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja
számunkra.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával
összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a weboldal
üzemeltetőjének számítógépes rendszerében, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy
más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok
megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos
személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Pénzjegynyomdához, ezzel hozzájárulását adja
ahhoz, hogy azt Társaságunk – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és
kezelje.
Társaságunk honlapján keresztül a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a
törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.
A Pénzjegynyomda a weboldal üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Oander (1061. Budapest, Andrássy u. 2.) – Weboldal fejlesztő és üzemeltető
Karrierportál Nexum Kft. - Toborzás
Beck & Partners - Toborzás
Az Pénzjegynyomda az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat
ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.
A Karrierportál üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés részletei: link
Az Ön által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött önéletrajzában, dokumentumaiban
feltüntetett olyan személyes adatait kezeli a Pénzjegynyomda, amelyek alkalmasak a
személyazonosítására, valamint azok a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival,
továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait a Pénzjegynyomda a
meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a megüresedő, illetve új pozíció
betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása és az Önnel való
kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon
felüli adatok és információk megadása az Ön szabad hozzájárulásán múlik.
Ha az Ön által feltöltött anyag kivételesen különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelése
miatt a Pénzjegynyomda felveszi Önnel a kapcsolatot.
Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében a Pénzjegynyomda munkavállalói férhetnek hozzá. Így
például a HR szervezet munkavállalói a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával
kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Ön személyes adatait. Megismerik továbbá az
adatait azon vezetők és munkatársaik is, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.
Az adatkezelés során az Pénzjegynyomda az alábbi külső közreműködőket veszi igénybe:
Nexum Magyarország Kft.-t (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.), aki a rendszer üzemeltetéséhez
informatikai támogatást biztosít, valamint adatfeldolgozóként a beérkezett adatokat, a személyügyi
folyamatokat jól támogató formában csoportosíthatja, továbbá biztosítja azok elérhetőségét a
kiválasztási folyamatban részt vevők számára.
Amennyiben Ön jogai érvényesítése során kéri a Pénzjegynyomdától személyes adatainak törlését,
azzal az esetlegesen éppen zajló, Önre vonatkozó kiválasztási folyamat is megszakad, és Ön nem
kerülhet kiválasztásra.

A biztonsági kamerák felvételei során birtokba jutott adatok adatkezelésének részletei:
Az épületben az Pénzjegynyomda biztonsági szervezete a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól rendelkező 2005. évi CXXXIII. törvény alapján folyamatosan
működő biztonsági kamerarendszert működtet a létesítmény telephelyeinek védelme-, a rendkívüli
események megelőzése-, következményeinek elhárítása-, kivizsgálásának segítése-, a jogsértések
észlelése-, az elkövető tettenérése-, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése céljából. A rendszer
az épületben zajló eseményeket rögzíti és a felvételeket a törvény rendelkezéseinek megfelelően 60
napig tárolja. A közterületet érintő kamerák képét a Pénzjegynyomda nem tárolja.
A belépéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeken az Ön képmását az Pénzjegynyomda
Nyomdabiztonsága – a jogszabályokat betartva – azonosításra alkalmas minőségben rögzítse, tárolja,
kezelje, illetve a jogszabály által megjelölt esetekben harmadik fél részére kiadja.
A fenti adatkezeléshez kapcsolódó jogokon túl Ön az Pénzjegynyomda elérhetőségein kérhet írásos
tájékoztatást az Önről készült felvételekről, melyet az Pénzjegynyomda indokolatlan késedelem nélkül,
de legfeljebb 30 napon belül megad. Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését) akár a rögzítéstől
számított 30 napon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében
szükséges.
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