Adatkezelési tájékoztató
A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (a továbbiakban: KEFAG Zrt., Adatkezelő) 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. A jelen tájékoztató ismerteti, hogy
Adatkezelő hogyan kezeli a szervezetén kívül álló érintett személyek személyes adatait (a KEFAG Zrt.
munkavállalóira külön adatkezelési tájékoztató vonatkozik). A tájékoztatást közzé kell tenni a KEFAG
Zrt. honlapjain, valamint Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél ki kell függeszteni
hirdetőtáblára7.
1. Az adatkezelő megnevezése
Név:
Székhely:
Telephely:
Telephely:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseli:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlapok:

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
6000 Kecskemét, Mártírok útja 88. (Juniperus Parkerdészet)
6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47. (Innovációs Központ)
6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 117. (Észak-Kiskunsági Erdészet)
6114 Bugac, Felsőmonostor 545. (Bugaci Erdészet)
6114 Bugac, Felsőmonostor 545. (ERDŐGÉP Műszaki Erdészet)
6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10. (ÖKOPAL Raklap Üzem)
6239 Császártöltés, Sport tér 7. (Császártöltési Erdészet)
6422 Tompa, Felsősáskalapos 24. (Dél-Kiskunsági Erdészet)
03 10 100107
11032883-2-03
Sulyok Ferenc vezérigazgató
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 Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
+36 76 510 408
pappanna@kefag.hu
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3. Jogszabályi háttér
Adatkezeléseinkre elsődlegesen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

-

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– továbbiakban: GDPR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
4. Adatkezelések

Az Adatkezelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének
megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák
biztosítása mellett kezel személyes adatokat.
Az adatkezelés jogalapja lehet:






az érintett hozzájárulása, amely hozzájárulást érintett bármely időpontban jogosult
visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben érintett az egyik fél, vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükség /GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c) pont/
az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont/1
az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont/2

Az Adatkezelő az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott
személyes adatokat kezeli (a felsorolás nem kizárólagos).
Adatkezelés célja

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

jogalapja
látogatói adatkezelés
Adatkezelő honlapjain
honlap fejlesztéséhez, a
látogatottsággal és
használattal kapcsolatos
elemzések elvégzéséhez

GDPR 6. cikk
(1) a)

Adatok megőrzési
ideje

webtárhely szolgáltató
szerveréről eseti
jelleggel letöltött log
fájlok:
használt
böngészőprogram
típusával, az

szolgáltató
szerveréről eseti
jelleggel letöltött
log fájlok
elemzéséhez
szükséges idő,
maximálisan 6

1

Közérdekű adatkezelés jogalapja: A KEFAG Zrt. a 2007. évi CVI. tv. 5. § (2) bekezdése alapján közfeladatot
ellátó szervnek minősül
2 Jogos érdeken alapuló adatkezelés jogalapja (érdekmérlegelési tesztekkel alátámasztva): A KEFAG Zrt. 100%ban állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonban tartandó állami tulajdont kezel, ezért az érintett adatkezelések – az alkalmazott biztonsági
intézkedésekkel együtt – arányban állnak az érintetteket érintő esetleges korlátozásokkal.
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szükséges statisztikai
információk gyűjtése,
valamint az esetleges
visszaélések
megakadályozása, továbbá
felderítésének lehetővé tétele

tájékoztatás Adatkezelő
honlapjain, közösségi
oldalain

GDPR 6. cikk
(1) a)

Adatkezelő közösségi
oldalainak használata

GDPR 6. cikk
(1) a)

https://www.facebook.com/pg/kefag
zrt/

internetprotokollcímmel (IP-cím,
portszám), a
doménnévvel (URL), a
látogatás dátumával és a
megtekintett oldalak
listájával kapcsolatosan
automatikusan képződő,
személyes adatnak
minősülő technikai
adatok (naplózási
adatok)
 név
 képmás
 videofelvétel
 hangfelvétel
 minden olyan egyéb
adat, amely adott
személlyel
kapcsolatban
jogszerűen
adatkezelő
rendelkezésére áll
 követők, kedvelők
neve
 nyilvánosan elérhető
képmása

hónap



Irattári tervben
foglalt ideig (fő
szabály szerint a
megszűnéstől
számított 10 évig)

hozzájárulás
visszavonásáig

közösségi oldal
szabályozásától
függően

https://www.facebook.com/juniperu
s.parkerdeszet/
https://www.facebook.com/vackorv
ar.erdei.iskola/
https://www.facebook.com/kecskem
etiarboretum/
https://www.facebook.com/juniperu
sparkhotel/
https://www.facebook.com/oakeylif
e/

szerződő partnerek
adatainak kezelése




érintett kérésére történő
szerződéskötést
megelőző lépések
megtételéhez szükséges
adatkezelés,
szerződéskötés az
érintett féllel

GDPR 6. cikk
(1) b)





személyazonosító
adatok: családi- és
utónév, születési
adatok, személyi
azonosító szám;
kapcsolattartási
adatok: telefonszám,
e-mail cím, postai
elérhetőség
egyéb adatok:
minden olyan adat,
amely jogszerűen
adatkezelő
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jogi személy szerződő
partnerek természetes
személy képviselői
elérhetőségi adatainak
kezelése

GDPR 6. cikk
(1) a), f)



üzleti kapcsolattartás (vezető
tisztségviselő/kapcsolattartók személyes adatai,
szerződés teljesítése)

tevékenységi körrel,
működéssel összefüggő
egyéb ügyintézéshez
kapcsolódó adatkezelés



GDPR 6. cikk
(1) f)

ajánlatkérés, kapcsolattartás,
szerződés megkötése,
nyilvántartás







Tőserdő Kastély Üdülő (6065
Lakitelek, Szikra tanya 65.)
Vackor Vár Erdei Iskola
(6044 Kecskemét, Belsőnyír
202.)
Juniperus Park Hotel (6000
Kecskemét, Mártírok útja 88.)
Bucka Szálló (6114 Bugac,
Felsőmonostor 545.)
Bugaci Vadászház (6114
Bugac, Felsőmonostor 545.)
Sáskalaposi Vadászház (6422
Tompa, Felsősáskalapos 25.)




kapcsolattartás (érintett fél,
vezető
tisztségviselő/kapcsolattartók személyes adatai)

szálláshely-szolgáltatást
igénybe vevők személyes
adatainak kezelése





GDPR 6. cikk
(1) a)-b)







rendelkezésére
állhat, és szükséges
a szerződés
teljesítéséhez (pl.
vállalkozói,
őstermelői ig.szám,
adószám)
személyazonosító
adatok: családi- és
utónév,
kapcsolattartási
adatok: telefonszám,
e-mail cím, postai
elérhetőség
egyéb adatok:
minden olyan adat,
amely jogszerűen
adatkezelő
rendelkezésére
állhat, és szükséges
adott ügyintézéshez
személyazonosító
adatok: családi- és
utónév
kapcsolattartási
adatok: telefonszám,
e-mail cím, postai
elérhetőség
egyéb adatok:
minden olyan adat,
amely jogszerűen
adatkezelő
rendelkezésére
állhat, és szükséges
adott ügyintézéshez
név
születési hely, idő
állandó lakóhely
állampolgárság
személyi
igazolvány/útlevél/
vezetői engedély sz.

Irattári tervben
foglalt ideig (fő
szabály szerint a
megszűnéstől
számított 10 évig)

Irattári tervben
foglalt ideig (fő
szabály szerint 5-10
évig az ügyintézés
tárgyától függően)





ajánlatkérés
esetén: ajánlati
kötöttség
fennálltáig,
legkésőbb az
ajánlatkéréstől
számított 6
hónapig
szolgáltatás
igénybevétele
esetén: Irattári
tervben foglat
ideig (fő
szabály szerint
10 évig)
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Császártöltési Kulcsosház
(6239 Császártöltés, Keceli úti
tanyák 12.)
Solti Kulcsosház (6320, Solt,
Felsőrévbér 23.)

álláspályázatok

GDPR 6. cikk
(1) a)

munkaviszony létesítés
(megüresedő álláshelyek
betöltésére megfelelő
munkavállaló kiválasztása, a
jelentkezők személyes
adatainak kezelése)










panaszkezelés

hátralékkezelés

beléptetés a KEFAG Zrt.
alábbi objektumaiba
vagyonvédelmi célból:

családi- és utónév
születési dátum
anyja neve
lakcím
képzési adatok
fénykép
hatósági erkölcsi
bizonyítvány adatai
érintett által
megadott egyéb
adatok
személyazonosító
adatok: családi- és
utónév
kapcsolattartási
adatok: postai
elérhetőség
egyéb adatok:
minden olyan egyéb
adat, amely a
fogyasztóvédelmi
intézkedések célja
eléréséhez
szükséges és
jogszerűen
adatkezelő
rendelkezésére áll

felvételi eljárás
lezárásáig, ezt
követően a
jelentkező külön
hozzájárulása
alapján, maximum
6 hónapig

Irattári tervben
foglalt ideig (fő
szabály szerint 10
évig)

adat rögzítésétől
számított 6 hónap

GDPR 6. cikk
(1) c), f), 1997.
évi CLV. tv.
17/A.
/jogszabályon
alapuló
adatkezelés/



GDPR 6. cikk
(1) c), f)
1994. évi LIII.
tv. 11. § (2) a)
2000. évi C. tv.
169. § (2)
bekezdés
/jogszabályon
alapuló
adatkezelés)





személyazonosító
adatok: családi- és
utónév, születési
adatok
kapcsolattartási
adatok: telefonszám,
e-mail cím, postai
elérhetőség
egyéb adatok
minden olyan egyéb
adat, amely a
hátralékkezelés célja
eléréséhez
szükséges és
jogszerűen
adatkezelő
rendelkezésére áll

GDPR 6. cikk
(1) a), f)




belépő neve
gépjármű rendszáma






Irattári tervben
foglalt ideig (fő
szabály szerint 8
évig)
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KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet
(6114 Bugac Felsőmonostor
545.)
KEFAG Zrt. ERDŐGÉP
Műszaki Erdészet (6114
Bugac, Felsőmonostor 545.)
KEFAG Zrt. ÖKOPAL
Raklap Üzem (6440
Jánoshalma, Kisszállási út
10.)

kamerahasználat
vagyonvédelem, üzleti titok
védelme, technológiai
kontroll, munkavédelem
céljából, adatkezelő alábbi
objektumaiban:











GDPR 6. cikk
(1) a), f)




képmás
cselekvés

adatok rögzítésétől
számított 30 nap

GDPR 6. cikk
(1) c)
2017. évi
CXXVII. tv.
169.§, és 202.§
2000. évi C.
törvény 167.§-a,
az 1995. évi
CXVII. törvény
/jogszabályon
alapuló
adatkezelés/
GDPR 6. cikk
(1) c)
1995. évi LXVI.
törvény
/jogszabályon
alapuló
adatkezelés/








név
adószám
cím
adózási státusz
vállalkozói ig. szám
őstermelői
igazolvány szám
adóazonosító jel

Irattári tervben
foglalt ideig (fő
szabály szerint 8
évig)

KEFAG Zrt. Központ (6000
Kecskemét, József Attila u. 2.
KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet
(6114 Bugac Felsőmonostor
545.)
KEFAG Zrt. Császártöltési
Kulcsosház (6239
Császártöltés, Keceli úti
tanyák 12.)
KEFAG Zrt. Dél-Kiskunsági
Erdészet (6422 Tompa
Felsősáskalapos 25.)
KEFAG Zrt. ERDŐGÉP
Műszaki Erdészet (6114
Bugac, Felsőmonostor 545.)
KEFAG Zrt. Juniperus
Parkerdészet (Kecskemét,
Mártírok útja 88.)
KEFAG Zrt. ÖKOPAL
Raklap Üzem (6440
Jánoshalma, Kisszállási út
10.)
Juniperus Park Hotel**
(6000 Kecskemét, Mártírok
útja 88.)

adó-és számviteli
kötelezettség teljesítése
céljából történő
adatkezelés

maradandó értékű
iratokra vonatkozó
adatkezelés



iratokon szereplő
személyes adatok

közlevéltár részére
történő átadásig (fő
szabály szerint 15
év elteltével)
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Érintett köteles megadni a személyes adatokat – fő szabály szerint - hátralékkezelés illetőleg adó- és
számviteli kötelezettség teljesítése céljából. A többi adatkezelés megkezdése előtt önnek mérlegelési
joga van (pl. belép -e a kamerákkal megfigyelt objektumok területére). Jogszabályon alapuló
adatkezelés esetében az adatszolgáltatás elmaradása a vonatkozó jogszabályok szerinti hátrányos
jogkövetkezménnyel járhat. (egyéb esetben pl. a kapcsolattartás nehezül, nem jön létre szerződés)
A KEFAG Zrt. adatkezeléseire vonatkozó részletes információt a www.kefag.hu honlapunkról
közvetlenül elérhető Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk tartalmaz.
5. Sütikezelés
A KEFAG Zrt. honlapján cookie-kat (sütik) – 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.
6. Adatok megőrzési ideje
A személyes adatokat az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrzi meg
hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a
személyes adatokat gyűjtötte, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb
ideig köteles megőrizni.
7. 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.
8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Hozzáférés: Az érintett kérelmére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok
kategóriáiról, a címzettekről akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának
tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a
profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a
kért tájékoztatást Érintettnek írásban.
Helyesbítés: Az érintett kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti a hiányos személyes adatokat.
Adatok törlése, illetve zárolása: Érintett bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az adatok törlése
nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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Tiltakozás: Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – így például a
direkt marketing céljából történő elektronikus levelek küldése ellen. Ha érintett tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Adathordozhatóság: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés
az érintett hozzájárulásán vagy az érintett és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
Adatkezelés korlátozása: Érintett kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha
vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelni azokat de
nem akarja, hogy törlésre kerüljenek, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de
érintettnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint, ha tiltakozott az adatkezelés ellen,
de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.
Profilalkotás: Adatkezelő nem alkalmaz fenti adatkezelései során automatizált döntéshozatalt,
ideértve a profilalkotást is.
Gyűjtés céljától eltérő további adatkezelés: Adatkezelő fenti személyes adatokon nem végez a
gyűjtésük céljától eltérő további adatkezelést. Amennyiben erre sor kerülne, úgy adatkezelő
tájékoztatja a további adatkezelést megelőzően az érintettet az eltérő célról és egyéb releváns
kiegészítő információkról.
Jogorvoslat: 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.
Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett el, érintett az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre
jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében
kezdeményezheti. Jogorvoslati elérhetőségek:
-

http://birosag.hu/torvenyszekek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
e-mail:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf. 5.
+36-1-391-1400
+36-1-391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. és a GDPR
tartalmaz.
Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.
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