
 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK

KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSRŐL 

A  Soproni  Vízmű Zrt.  (továbbiakban:  Adatkezelő) az  Euró	 pai  Parlament  e	s  a  Tana	 cs  (EU)
2016/679  rendelete  (2016.  a	prilis  27.)  a  terme	szetes  szeme	 lyeknek  a  szeme	lyes  adatók
kezele	se  tekintete	ben tó$ rte	nó%  ve	delme	ró% l  e	s  az  ilyen adatók  szabad a	 ramla	 sa	 ró	 l,  valamint  a
95/46/EK ira	nyelv hata	 lyón kí	vu$ l helyeze	se	ró% l (a	 ltala	nós adatve	delmi rendelet, a tóva	bbiakban
GDPR)  eló% í	ra	 sai  szerint,  jelen  tájékoztatóval  és  folyamatleírással  tájékoztatja  Önt  a
személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A fólyamatban való	  re	szve	 tellel Ö2 n,
mint e	rintett a jelen fólyamatleí	ra	 s szerint va	 lik az adatkezele	s e	 rintettje	ve	 .

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
ne	v: Soproni Vízmű Zrt.
sze	khely: 9400 Sóprón, Bartó	 k Be	 la utca 42.
Adatkezeló%  e-ele	rhetó% se	ge: sóprónivizmu@sóprónivizmu.hu
Adatkezeló%  telefónsza	ma: (00-36) 99/519-100
Adatkezeló%  ke	pviseló% je: Ra	dónyi La	 szló	  veze	rigazgató	

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
L-Tender Zrt.
schulmann.peter@ltender.hu

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A  Társaság  működésével  kapcsolatos  visszaélésekre,  szabálytalanságokra,  korrupciós,  integritási
kockázatokra vonatkozó bejelentésekhez kapcsolódó eljárás során adatkezelési tevékenységet végez.
Ezen adatkezelések érintettjei a bejelentő (anonim bejelentés kivételével) és a vizsgálati eljárásban
résztvevő (vizsgálóbizottság tagjai, vizsgálat alá vont, meghallgatott személy) személyek. A bejelentés
és a vizsgálat eljárásrendjét az Adatkezelő mindenkor hatályos Szervezeti Integritást Sértő Események
kezelésének  Szabályzata  (továbbiakban:  Szabályzat)  tartalmazza,  mely  a  Társaság  belső  intranet
rendszerében elérhető Az eljárás során a személyes adatokhoz kizárólag a Szabályzatban megjelölt és
arra jogosult személyek férhetnek. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadása, ezek kivizsgálása, illetve
a megfelelő intézkedések megtétele.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
A GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE:
Bejelentő  neve  és  kapcsolattartási  adatai  (amennyiben  ezt  megadja),  vizsgálat  során  felvett
jegyzőkönyvben rögzített  személyes adatok (így vizsgálat alá vont személy, meghallgatott személy
neve, munkaköre, szervezeti egysége, a Vizsgáló Bizottság tagjainak neve, egyéb érintettre vonatkozó
információ.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE,  A MEGJELÖLT

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy
személyes  adatok  bíróság  és  hatóság  részére  történő  kiadását  előírhatja  jogszabály.  Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített  eljárása  során személyes adatok átadására  kötelezi  a



Társaságot,  úgy a  Társaság jogszabályi  kötelezettségét  teljesítve,  köteles  a  kért  adatokat  az  eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a vizsgálat során további hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése válik indokolttá,
ezen eljárás kapcsán az Adatkezelő az adatokat továbbítja az illetékes szervek felé.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A vizsgálat lezárást követően az abból fakadó igények elévüléséig (az adott ügy jellegétől függően)

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: Az  adatkezelés  során  automatizált  döntéshozatal  nem
történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja,  hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását  követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 kérheti  személyes  adatainak  törlését  (GDPR  17.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott

feltételek esetén),
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az  Adatkezelő  góndóskódik az adatók biztónsa	ga	 ró	 l,  megteszi tóva	bba	  mindazón technikai e	s
szerveze	si  inte	zkede	seket,  amelyek  a  GDPR  e	s  az  egye	b  adat-,  e	s  titókve	delmi  szaba	 lyók
e	rve	nyre juttata	 sa	hóz szu$ kse	gesek. Az adatókat ve	di a jógósulatlan hózza	 fe	 re	s, megva	 ltóztata	 s,
tóva	bbí	ta	 s,  nyilva	nóssa	 gra  hózatal,  tó$ rle	s  vagy  megsemmisí	te	s,  valamint  a  ve	 letlen
megsemmisu$ le	s e	s se	ru$ le	s ellen.
Az  Adatkezelő tó$ rekszik arra, hógy az Ö2 nnek adótt ta	 je	kóztata	 s minden esetben a GDPR a	 ltal
meghata	 rózótt szaba	 lyók teljesí	te	se mellett is a lehetó% se	gekhez me	rten tó$ mó$ r, a	 tla	 tható	 , e	 rthetó% ,
kó$ nnyen hózza	 fe	 rhetó% , vila	 gós e	s kó$ ze	rthetó%  legyen.

Amennyiben  jelen  ta	 je	kóztató	 ban  felsórólt  ce	 lók  tekintete	ben  e	 lni  szeretne  a  GDPR-ban
meghata	 rózótt  jógaival  u	 gy,  ke	relme	 t  elsó% sórban  í	ra	 sban  terjesztheti  be  az  Adatkezeló% nek
cí	mzett,  jelen  ta	 je	kóztató	 ban  feltu$ ntetett  ele	rhetó% se	ge	n.  Amennyiben  Ö2 n  azónban  szó	 beli
ta	 je	kóztata	 st ke	r, u	 gy szeme	lyazónóssa	ga igazóla	 sa	 t kó$ vetó% en az Adatkezelő erre felhatalmazótt
munkata	 rsa a ta	 je	kóztata	 st szó	 ban is megadhatja, ha a ta	 je	kóztata	 shóz szu$ kse	ges adatók re	sze	re
rendelkeze	se	re  a	 llnak.  Minden  ma	 s  esetben  az  ige	nyt  munkata	 rsunk  ró$ gzí	ti  e	s  a  ke	relem
bee	rkeze	se	 tó% l  sza	mí	tótt  legke	só% bb  egy  hó	 napón  belu$ l  ta	 je	kóztatjuk  Ö2 nt  ke	relme	vel
kapcsólatósan.  Ezt  a  hata	 ridó% t  maximum  tóva	bbi  ke	 t  hó	 nappal  hósszabbí	thatjuk  meg,  ha  a
ke	relem ó$ sszetettse	ge vagy az aktua	 lisan kezelt ke	relmek sza	ma ezt indókólja, ellenben erró% l a
ke	relem ke	zhezve	 tele	 tó% l sza	mí	tótt egy hó	 napón belu$ l, elektrónikus u	 tón ta	 je	kóztatjuk.

Amennyiben  nem  inte	zkedu$ nk  a  ke	relme	re  vagy  az  inte	zkede	su$ nket  nem  fógadja  el,  u	 gy
jógórvóslattal e	 lhet. Adatkezele	si elja	 ra	 sunkkal kapcsólatban Ö2 n panasszal fórdulhat a Nemzeti
Adatve	delmi  e	s  Infórma	 ció	 szabadsa	g  Ható	 sa	 ghóz,  vagy  va	 laszta	 sa  szerint  a  lakó	 helye  vagy
tartó	 zkóda	 si helye szerint illete	kes tó$ rve	nysze	khez. 

Felhí	vjuk azónban a figyelme	t,  hógy a Nemzeti Adatve	delmi e	s  Infórma	 ció	 szabadsa	g Ható	 sa	 g
gyakórlata alapja	n panasza	 t akkór fógadja be a Ható	 sa	 g, ha eló% bb az adatkezeló% hó$ z, esetu$ nkben
teha	 t hózza	nk fórdult, de nem inte	zkedtu$ nk a ke	relme	re vagy az inte	zkede	su$ nket nem fógadta
el. Javasóljuk eze	rt, hógy eló% szó$ r az Adatkezelővel vegye fel a kapcsólatót!


	Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás integritást sértő események kezelésével összefüggésben végzett adatkezelésről

