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A Közétkeztetési Ellátó Szervezet adatvédelmi szabályzata 
 
 
 

A Közétkeztetési Ellátó Szervezet (székhely: 7700 Mohács, Dózsa György utca 30., telefon: 

0669322712, 0669510395, adószám:16629802-2-02) 2018. május 25. napjától kezdődően 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 

szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 

április 27.) (a továbbiakban Rendelet) valamint a 2011. évi CXII törvény az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Törvény) előírásait 

betartva, jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezések szerint kezeli a természetes 

személyek Rendelet hatálya alá tartozó személyes adatait. 

 

 

 

1.  Az adatkezelő és a képviselő 

 

A személyes adatok kezelésére a Közétkeztetési Ellátó Szervezet (KESZ, 7700 Mohács, 

Dózsa György utca 30., telefon: 0669322712, 0669510395), mint adatkezelő (a továbbiakban: 

adatkezelő) jogosult.  

Az adatkezelő képviseletében Nyilasné Kapitány Éva (telefon: 0669510395, 

email:elelmezes@mohacs.hu, postacím: 7700 Mohács, Dózsa György utca 30.) képviselő (a 

továbbiakban: képviselő) jár el. 

 

 

 

2. Az adatkezelési szabályzatban érintett személyes adatok, kezelésük célja és eszköze 

 

2.1. A közalkalmazotti alapnyilvántartás 

 

Az adatkezelő a munkavállalóiról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő 

nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). A közalkalmazotti 

alapnyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő (képviselő) és az illetékes munkatársak 

ismerhetik meg, illetve azokat az adatkezelő kizárólag jogszabályi rendelkezésekben előírt 

szerveknek (pl. Mohács Város Önkormányzata, MÁK), az ott meghatározott felhasználási 

célból továbbíthatja. Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. 

 

2.2. Önéletrajzok és pályázati dokumentumok. 

 

Az önéletrajzok elküldése során megadott személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogosult, 

azokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: az adatkezelő 

képviselője, vezetője és az új munkavállalók felvételével foglalkozó munkatársak. Az 

adatkezelő az önéletrajz megküldése során megadott személyes adatokat a meghirdetett pozíció 

betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.  Az adatkezelés 

jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett az önéletrajza elektronikus vagy postai 

úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő 

személyes adatok megadása nem alapul jogszabályon, azonban előfeltétele a szerződés 

megkötésének, mivel az adatkezelő az önéletrajz alapján tud előzetes döntést hozni a 



 
 

 

tekintetben, hogy fel kívánja-e venni a kapcsolatot az érintettel az interjúztatás megkezdése 

érdekében. Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat az intézmény további 

személy részére nem adja át vagy továbbítja. Az intézmény az önéletrajz megküldésével 

megadott személyes adatokat annak megküldésétől kezdődően kezeli addig, amíg nem dönt 

arról, hogy az érintettet az adott pozícióra felveszi-e, azaz legkésőbb az adott pozícióra felvett 

személy próbaidejének leteltéig. Sikeres pályázat esetén az önéletrajz része a tárolt és kezelt 

személyi anyagnak, tehát a foglalkoztatás végéig. Sikertelen pályázat esetén intézmény az 

önéletrajz megküldésével megadott személyes adatokat az önéletrajz megküldésétől kezdődően 

legfeljebb hat hónapig kezeli. Az önéletrajzot ezt követően az informatikai rendszerből törli, 

illetve a papíralapon kezelt önéletrajzot iratmegsemmisítővel megsemmisíti. Az adatkezelő az 

érintett által megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat erre irányuló 

kérés esetén három munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok 

törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton a elelmezes@mohacs.hu email címre küldött e-

mailben vagy postai úton az adatkezelő részére a 7700 Mohács, Dózsa György utca 30. címre 

küldött levélben kérheti. 

 

2.3. Üzenetküldési adatkezelés 

 

Az adatkezelő az üzenetküldés során megadott nevet, e-mail címet a válasz megküldése céljából 

kezeli ameddig az adatkezelővel a kapcsolata fennáll. Az adatkezelés jogalapja az érintett 

hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg. Az üzenetküldés során megadott nevet 

és e-mail címet az adatkezelőn (képviselőjén) túl az adatkezelő illetékes munkatársa, valamint 

az intézmény számítógépes rendszerét üzemeltető és karbantartó rendszergazda ismerheti meg. 

Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címet az adatkezelő további személy részére nem 

továbbítja. 

 

2.4. A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges adatkezelés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés kedvezmény igénybevétele során, az érintett által benyújtott, erre 

rendszeresített nyilatkozat nyomtatványon az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat az adatkezelő és képviselője, valamint az azzal kapcsolatos adminisztratív teendőket 

ellátó munkavállalója ismerheti meg, a fenti normatív kedvezményre való jogosultság nyújtása 

céljából. Az adatkezelés jogalapja egyrészt a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, másrészt az 

érintett illetve annak törvényes képviselője hozzájárulása, amelyet a normatív támogatást 

igénylő nyilatkozat elküldésével ad meg. A hozzájárulásról az adatkezelő illetékes munkatársa 

nyilvántartást vezet, valamint a nyomtatványt megőrzi.  

 

2.5. Diétás étkezés igénybevételéhez szükséges adatkezelés 

 

A diétás étkezés igénylése során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat az 

adatkezelő, képviselője és az illetékes munkatársa, továbbá tekintettel arra, hogy az adatkezelő 

nincs abban a helyzetben, hogy ő maga biztosítani tudja a diétás étkeztetést, így azt külső 

szolgáltató (Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthona, 7700 

Mohács, Újváros u. 10. ) igénybevételével oldja meg, ezen külső szolgáltató, mint 

adatfeldolgozó, kizárólag a diétás étkezés biztosítása céljából, ezen körben, ismerheti meg és 

kezelheti. 
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A fenti adatkezelés és adattovábbítás jogalapja az érintett illetve annak törvényes képviselője 

hozzájárulása, amelyet a diétás étkezést igénylő nyilatkozat elküldésével, az e körben kapott 

tájékoztatás ismeretében ad meg. 

 

 

3. Az adatvédelmi szabályzat módosítása 

 

Az adatkezelő a jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosíthatja. A módosított 

adatvédelmi szabályzatot a szabályzatban megadott naptól kell alkalmazni. Az adatkezelő az 

adatvédelmi szabályzat módosításáról az érintett által megjelölt elérhetőségen, kérésre értesíti. 

 

 

 

4. Az érintett jogai 

 

4.1. Hozzáféréshez való jog 

 

Az érintett kérhet visszajelzést az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az kezeli-e a személyes 

adatait. Ha igen, akkor a következő információkhoz jogosult hozzáférni:  

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái;  

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják;  

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai;  

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,  

 a személyes adatok forrására vonatkozó információ, (ha a személyes adatokat nem 

közvetlenül az érintettől gyűjtötték). 

Az adatkezelő az érintett kezelt személyes adatai másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 

amennyiben kérése a másolat kiadására is irányul.  

 

4.2. Helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett kérheti az adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan 

személyes adatait vagy – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján - egészítse ki a hiányos 

személyes adatait.  

 

4.3.Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott 

feltételek valamelyike fennáll. Nem törli az érintett személyes adatait, ha az adatkezelés 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,  



 
 

 

 a személyes adatok kezelését előíró, az intézményre alkalmazandó jogi kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az intézményre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,  

 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,  

 közérdekű archiválás céljából,  

 tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a 

törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést), illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges. Az adatkezelő erre irányuló kérés hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli 

a személyes adatait, ha az intézménynek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, 

amely célból gyűjtötte vagy kezelte, az érintett a hozzájárulását visszavonta és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték, az 

adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni. 

 

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti,  

 ha vitatja a személyes adatok pontosságát,  

 az adatkezelés jogellenes és az érintett a személyes adatok törlését ellenzi,  

 az adatkezelőnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, 

 az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a 

személyes adatok korlátozását igényli  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. 

Az adatkezelés korlátozása esetén az adatkezelő a személyes adatok tárolása kivételével csak 

az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról 

tájékoztatja az érintettet a korlátozást követően, illetve annak feloldásáról tájékoztatja az 

érintettet a feloldást megelőzően.  

 

4.5. Adathordozhatósághoz való jog 

 

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható (Word, Excel) formában átadja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, ha a személyes adatok 

kezelése hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált 

módon történik.  

 

4.6. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése 

ellen, Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

az adatkezelő 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. Ha 

a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, ilyen esetekben a személyes adatok a 

továbbiakban e célból nem kezelhetők. 



 
 

 

 

4.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 

mértékben érintené, a Rendeletben meghatározott eseteket kivéve. 

 

 

 

5. Adatkezelés biztonsága 

 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, továbbá  megfelelő 

intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő 

utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre 

uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. 

 

 

 

6. A jogsértés kezelése 

 

Az érintett a személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén a következő lépéseket 

teheti: 

- kapcsolatba léphet az adatkezelővel a következő e-mail címen: elemezes@mohacs.hu; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő 

elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 

391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen;  

- Az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. 

 

 

 

 

 

Jelen adatvédelmi szabályzat mellékletét képezi: 

- adatkezelői nyilvántartás; 

- titoktartási nyilatkozat; 

- nyilatkozat adatkezelésről: 

- érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztató. 

 

 

Mohács, 2020.09.01. 

 

 

 

……………………………… 

Nyilasné Kapitány Éva 

 

Közétkeztetési Ellátó Szervezet adatkezelő képviselője 

Intézményvezető-helyettes 
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