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ADATKEZELŐ
MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (MAZARS)
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
Adószám: 10618684-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-078412
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselő: Philippe Michalak Budzan
Elérhetőség:
postacím: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
telefon: + 36 1 429 3010
e-mail: mazars@mazars.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:
Dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda
Elérhetőség:
postacím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 35. I./2.
telefon: 06-52-418-506; 06-30-968-0642
e-mail: adatvedelmitisztviselo@mazars.hu

A jelen Szabályzat a MAZARS adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 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
(GDPR) való megfelelés céljából.
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Fogalom meghatározások:
„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
„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; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; a jelen
Szabályzat tekintetében adatkezelőnek minősül különösen a
Vállalkozás, illetve azok az egyéb jogalanyok, akik a Vállalkozás
adatkezelésével közös adatkezelést végeznek, vagy a Vállalkozás
adatkezelésére tekintettel, de önálló adatkezelést végeznek
„adatvédelmi
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
incidens”:
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
„az
érintett az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
hozzájárulása”:
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
„címzett”:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
„érintett”:
az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik
“felügyeleti
egy európai uniós tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően
hatóság”:
létrehozott független közhatalmi szerv
“GDPR”:
Az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (általános adatvédelmi
rendelet)
„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

3/46

MAZARS Kft. Hatályos Adatkezelési Szabályzat

„különleges
adatok”:
„profilalkotás”:

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatok

személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják
„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
„személyes adatok a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
különleges
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló
kategóriái”:
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
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I.

Általános rendelkezések

A MAZARS kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok,
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden
körülmények között feleljen meg a GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek.
1. A szabályzat célja
Az Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse azokat a szabályokat és intézkedéseket,
amelyek az érintettek személyes adatainak pontos és biztonságos, valamint a hatályos hazai
és uniós adatvédelmi szabályoknak megfelelő kezelését biztosítják.
Az Adatkezelési Szabályzat célja továbbá, hogy a MAZARS GDPR rendeletnek, és az abban
megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való
megfelelését igazolja.
2. Szabályzat hatálya
Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya a MAZARS általi természetes személyre vonatkozó
személyes adatok kezelésére terjed ki. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket,
szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely
jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.
3. Adatkezelési alapelvek
„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” Az érintettek személyes adatait
jogszerűen, tisztességesen, átlátható módon kell kezelni. Senkit nem érhet hátrány abból
eredően, hogy a MAZARS-nál, illetve felügyeleti hatóságnál eljárást, jogorvoslatot
kezdeményezett vagy bejelentést tett, illetve, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén a hozzájárulását megtagadta vagy visszavonta.
„Célhoz kötöttség” Az érintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az adatkezelés csak a meghatározott cél érdekében
történhet, így a MAZARS köteles megszüntetni minden olyan adatkezelést, amely az adott
személyes adatra vonatkozó céllal össze nem egyeztethető módon történik. Az adatkezelés
csak a szükséges mértékben valósulhat meg, minden olyan személyes adatot törölni kell,
amelynek tekintetében az adatkezelés célja megszűnt, illetve az adatkezelés jogalapja nem
igazolható.
„Adattakarékosság” Személyes adatok kezelésének megkezdése előtt minden esetben
mérlegelni kell az adatkezelés szükségességét. Az adatkezelést akkor lehet megkezdeni, ha
kétséget kizáróan indokolható, hogy annak célját más módon nem lehet megvalósítani.
„Pontosság” A kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A
MAZARS minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy pontos személyes
adatok kerüljenek kezelésre, így az adatkezelés céljai szempontjából felesleges, időközben
feleslegessé váló személyes adatokat haladéktalanul törli, a pontatlan személyes adatokat
helyesbíti vagy törli.
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„Korlátozott tárolhatóság” A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé.
„Integritás és bizalmas jelleg” A személyes adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a
személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve mindazon lépéseket, melyek a személyes
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmét szolgálja.
4. Az adatkezelés jogszerűsége
A jogszerű adatkezelés feltétele az adatkezelés jogalapjának a megfelelő meghatározása és
a kiválasztott jogalaphoz tartozó további feltételek teljesítése.
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább
az alábbi jogalapok egyike teljesül:
Hozzájárulás: Az érintett – amennyiben a hozzájárulás önkéntessége bizonyítható –
hozzájárulást adhat személyes adatainak kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását önkéntes
alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a
szerződéshez (pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés) teljesítéséhez szükséges
adatkezelések esetén, amelyben az érintett az egyik fél, vagy ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Jogi kötelezettség teljesítése: Uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés.
Jogos érdek: Ide tartoznak a MAZARS vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges adatkezelések. A MAZARS vagy harmadik fél jogos érdekét az
adott adatkezelési célra vonatkozó adatkezelési tájékoztató rögzíti. Jogos érdeken alapuló
adatkezeléshez érdekmérlegelési teszt készítése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt
rögzíti és megvizsgálja, hogy a MAZARS jogos érdeke arányosan korlátozza-e az érintett
személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját. Az érdekmérlegelési teszt nem
része az adatkezelési tájékoztatónak.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni. Hozzájárulásnak
minősül az is, ha az érintett a MAZARS honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre
vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely
egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás,
az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A
hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. A hozzájárulás
visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Ha a
személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
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Amennyiben a MAZARS az érintettől gyűjti az adatokat és az érintett a fenti jogalapokon
kezelt adatokat nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás lehetséges következménye lehet
valamilyen szerződés előkészítésének, illetve teljesítésének a megtagadása, illetve
lehetetlenülése (pl. a munkaviszony létesítésének a meghiúsulása). Ha az érintett a
szolgáltatandó adatoknak csak egy részét nem adja meg, akkor a nem teljeskörűen
szolgáltatott adatok alapján kell megítélni, hogy az adatszolgáltatás elmaradása okozhatja-e
pl. a szerződés létrejöttének vagy fenntartásának lehetetlenülését. Szerződésen alapuló
adatkezelés esetén a lehetetlenülés jogkövetkezményeit a MAZARS csak akkor
alkalmazhatja, ha igazolja, hogy a szolgáltatott adat nélkül az érintett szerződés teljesítésére
nem képes.
II. Tájékoztatási kötelezettség
Attól függően, hogy a személyes adatok az érintettől kerülnek vagy sem begyűjtésre a
MAZARS köteles az érintett rendelkezésére bocsátani az adatkezelésre vonatkozó bizonyos
információkat.
1. A MAZARS az alábbiakról minden esetben köteles tájékoztatni az Érintettet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

MAZARS és képviselőjének megnevezése és elérhetőségei,
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei,
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, a
Vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekei,
adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen,
adott esetben annak ténye, hogy a Vállalkozás harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46.
cikkben, a GDPR 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák
megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
az azok elérhetőségére való hivatkozás,
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól,
az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat az Érintettől gyűjtik
Abban az esetben, ha a MAZARS a személyes adatokat az érintettől gyűjti, a fentieken túl
köteles az Érintettet tájékoztatni arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon
vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint
hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
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A tájékoztatást a személyes adatok megszerzésének időpontjában szükséges megadni.
Amennyiben azonban az Érintett már rendelkezik a fenti információkkal, nem szükséges
azokról őt tájékoztatni.
3. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtik
Abban az esetben, ha a MAZARS a személyes adatokat nem az érintettől gyűjti, a fentieken
túl köteles az érintettet tájékoztatni az érintett személyes kategóriáiról, valamint a személyes
adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e.
A MAZARS a következő időpontokban köteles a tájékoztatást megadni:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes
adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon
belül,
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják,
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
Nem szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben
a) az érintett már rendelkezik az információkkal,
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve
– az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
4. Tájékoztatás módja
A tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés
megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az
adataik kezelésével kapcsolatos kérdésekről. A MAZARS az üzletágakra (adó,
könyvvizsgálat, tranzakciós szolgáltatás) és a leendő munkavállalókra vonatkozó, valamint
az egyéb általános Adatkezelési Tájékoztatót a honlapján a láblécben elérhetővé teszi. A
munkavállalók számára a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes tájékoztatót a
jelen szabályzat tartalmazza, amely a munkavállalók számára a közös meghajtón elérhető. A
személyes adatok kezeléséről és a részletes tájékoztatás elérési helyéről a munkavállalók
írásban tájékoztatást kapnak.
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést törvény határozza meg.
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III. Adatkezelések
1. Munkavállalókhoz kapcsolódó adatkezelések
Betegségre vonatkozó adatokat a munkáltató csak a
meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

Munka

Törvénykönyvben

Amennyiben a MAZARS és az érintett között a munkaviszonyból eredő jogvita keletkezik,
úgy az adatkezelés időtartama minden esetben kitolódik a jogvita jogerős befejezésének,
valamint a felülvizsgálati és perújítási eljárás, megismételt eljárás tartamára.
1.1 Személyi nyilvántartás
1.1.1 Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) c)
pont)
szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont)
1.1.2 Az adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása.
1.1.3 Az adatkezelés időtartama: A munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és
kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig, illetve a megszűnéstől
számított 3 évig, az adójogi jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan az arra
okot adó esemény bekövetkeztétől számított 8 évig. A MAZARS a Tbj. szerinti biztosított,
volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás
megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó
munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
1.1.4 A személyes adatok címzettjei:
A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, csoportvezetők, üzletágvezetők, a
MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, közös
adatkezelői.
Egyes személyes adatok esetén:
Könyvvizsgáló (Eurokontír Kft.)
NAV, hatóságok
Mazars group (honlap)
Planner (Webdream) (adatfeldolgozó)
Nexon (adatfeldolgozó)
1.1.5 A kezelt adatok köre:
Név
Munkavállalók
Születési hely
Születési idő
Állampolgárság
Anyja születéskori neve
Állandó lakcím
Ideiglenes lakcím
Telefonszám (magán)
Taj-szám
Adóazonosító jel
Hivatali e-mail cím
Jogviszony jellege, kódja
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Jogviszony kezdete
Jogviszony vége
FEOR kódja, megnevezése
Családi állapot
Nyugdíj ellátásban való részesülés
Nyugdíj törzsszám
Nyugdíj havi összege
Nyugdíjazás éve
Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) neve
Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) születési ideje
Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) születési helye
Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) anyja neve
Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) TAJ száma
Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) Adóazonosító jele
GYED-ben való részesülés
GYES-ben való részesülés
Más munkáltatónál való jogviszonyban állás ténye
Álláskeresési ellátásban való (belépéskori) részesülés
Álláskeresési ellátásban való részesülés időintervalluma
Cafeteriára vonatkozó adatok (pl. kártyaszámok, pénztári adatok)
Jelenlétre vonatkozó adatok (jelenléti ív)
Önéletrajz
Korábbi munkáltató által adott munkaviszony igazolás
Korábbi munkáltató által adott adatlap az adóköteles jövedelmekről
Korábbi munkáltató által adott járulékigazolás
Korábbi munkáltató által adott TB igazolvány
Végzettségek másolata
Szakképzettségek másolata
Munkáltató neve
Munkaviszony kezdete
Munkaviszony vége - megszűnt munkaviszony esetén
Munkakör
Munkahelyi vezető
Költséghely
Bruttó munkabér
SZOCHO kedvezmények adatai
Kedvezmények adatai (családi kedvezmény, első házasok…)
Bérelőleg adatai (dátum, levonások)
Letiltások adatai (kedvezményezett neve, számlaszáma, végrehajtási bírósági
ügyszám)
Munkaidő
Próbaidő
Belföldi bankszámlaszám
Szabadságkeret
Felhasznált szabadság
Betegszabadság ténye
Betegszabadság időtartama
1.1.6 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés az Mt.
és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul
1.1.7 A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat
átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a személyhez
fűződő jogainak a korlátozásáról.
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1.1.8 A munkáltató az e körben érintett személyek munkaszerződésének a megkötésével
egyidejűleg tájékoztatja a munkavállalót hozzátartozója személyes adatainak kezeléséről és
a személyhez fűződő jogainak a korlátozásáról.
1.1.9 A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások
biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik,
továbbá amelynek kezeléséhez a munkavállaló hozzájárult, illetve amelynek kezeléséhez a
Társaságnak jogos érdeke fűződik.
1.1.10 Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben – a továbbiakban Mt. – meghatározott
jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
1.2. Bérszámfejtéshez, költségtérítések, osztalék megfizetéséhez kapcsolódó
adatkezelés
Az adatkezelés a munkavállalókon kívül a MAZARS-ral megbízási jogviszonyban álló egyes
természetes személyekre, a MAZARS természetes személy tulajdonosaira is vonatkozik.
1.2.1 Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése GDPR Rendelet 6. cikk (1) c)
pont)
1.2.2 Az adatkezelésre a Munka Törvénykönyv, az adójogi és társadalombiztosítási törvényi
kötelezettség teljesítése céljából van szükség.
1.2.3 A személyes adatok címzettjei:
A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Mazars HR-vezetője és gazdasági
vezetője.
Adatfeldolgozó:
- Nexon (1138 Budapest, Váci út 186.). Az adatfeldolgozó bér-, társadalombiztosítási és
munkaügyi feladatok, valamint cafeteria adminisztrációs feladatok ellátása céljából dolgozza
fel az informatikai program működtetésével.
1.2.4 Az adatkezelés időtartama:
A munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
munkaviszony megszűnéséig, illetve a megszűnéstől számított 3 évig, az adójogi
jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan az arra okot adó esemény
bekövetkeztétől számított 8 évig. A MAZARS a Tbj. szerinti biztosítottak, volt biztosítottak
biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása
során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat
a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig
köteles megőrizni.
1.2.5 A kezelt adatok köre:
A MAZARS az alábbi személyes adatokat kezeli:
a munkavállaló természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és
idő, anyja születési neve, lakóhelyét, tartózkodási helyét);
állampolgárságát;
adóazonosító jelét és TAJ számát;
személyazonosító okmány száma;
bankszámla száma;
munkába lépésének kezdő és befejező időpontját;
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munkakörét;
iskolai végzettségét;
munkabérének összegét, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatokat;
a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát;
a munkavállaló igénybe vett betegszabadságának időtartamát;
a munkavállaló rendes szabadságával, szabadságának kiadásával, egyéb munkaidőkedvezményével kapcsolatos adatokat, úgymint gyermek után járó pótszabadság
igazolására a munkavállaló 18. életévét be nem töltött ill. egy háztartásban élő gyermekének
neve és születési helye és ideje;
a munkavállalóval kötött munkaszerződés egyéb lényeges adatait (pl.: a munkavállaló
számára biztosított kedvezményeket, a munkavállaló napi/havi munkaidejét, a szerződés
fajtáját);
magán nyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezését, azonosító számát és a munkavállaló tagsági számát;
külföldi munkavállaló esetén útlevélszámát; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és számát;
a családi adókedvezmény igénybe vételéhez szükséges adat, a munkavállaló saját
gépjárművének adata, a szociális-jóléti juttatások folyósításához (segély, lakáscélú
támogatás, albérleti hozzájárulás), megváltozott munkaképességet, egészségkárosodást,
vagy fogyatékosságot igazoló szakhatósági véleményt (ORSZI, OOSZI, NRSZH), vagy
fogyatékosságot igazoló szakorvosi aláírással ellátott zárójelentés;
minden egyéb olyan személyes adatot, amelyhez az érintett hozzájárult.
1.3. Munkáltatói béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó adatkezelés – Cafeteria,
munkáltatói lakáshitel támogatás
1.3.1 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont).
1.3.2 Az adatkezelés célja: Az adatkezelésre a MAZARS szociális-jóléti juttatásainak
biztosítása céljából van szükség.
1.3.3 Az adatkezelés időtartama:
A munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
munkaviszony megszűnéséig, illetve a megszűnéstől számított 3 év, az adójogi
jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan az arra okot adó esemény
bekövetkeztétől számított 8 évig.
A MAZARS a Tbj szerinti biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a
szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről,
jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.
1.3.4 Az adatkezelés címzettjei: A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, közös
adatkezelői.
NEXON (adatfeldolgozó, bérszámfejtési szoftver)
T-Systems (adatfeldolgozó)
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt (2018-ig)
OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (2018-ig)
MKB-Pannónia Ep. (2018-ig)
AEGON, Allianz, OTP, MKB nyugdíjpénztárak (2018-ig)
OTP Bank Nyrt. (SZÉP kártya nyilvántartó)
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1.3.5 A kezelt adatok köre:
név, személyes adatok
cafeteria nyilatkozat
Cafeteria juttatások összege
Személyes okmány (útlevél vagy személyi vagy bérletigazolvány) száma (bérletrendeléshez)
Hozzátartozók adatai (bölcsődei/óvodai támogatáshoz; kultúra utalványhoz)
Adóazonosító jel (Erzsébet, pénztárak, SZÉP kártya)
Születési hely és idő (SZÉP kártya)
SZÉP kártya kártyaszámok
Önkéntes EP és nyugdíjpénztári adatok
Cél számlaszám (lakáshitel támogatás)
Célszámla típusa (lakáshitel támogatás)
Hitelnyújtó pénzintézet neve (lakáshitel támogatás)
Korábbi munkáltató adatai (lakáshitel támogatás)
Célhitel azonosító (lakáshitel támogatás)
Célhitellel érintett ingatlan adatai (lakáshitel támogatás)
Célhitellel érintett ingatlan helyrajzi száma (lakáshitel támogatás)
Célhitellel érintett ingatlanra korábban folyósított VNT támogatás összege (lakáshitel)
1.4. Munkavállalók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatával kapcsolódó adatkezelés
1.4.1 Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1)
c) pont).
1.4.2 Adatkezelés célja: A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat célja annak megállapítása,
hogy a munkavállaló alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, illetve folytatására.
1.4.3 Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelésének időtartama: a
munkaviszony megszűnését követő 3 év, amennyiben munkaügyi per van folyamatban a
felek között, úgy annak a jogerős befejezését követő 3 év.
1.4.4 Az adatkezelés címzettjei: A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója,
csoportvezetők, üzletág vezetők, a MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
Adatfeldolgozó: Worcare
1.4.5 A kezelt adatok köre:
A MAZARS az alábbi adatokat kezeli:
a munkavállaló természetes személyazonosító adatait (név, születési hely és idő);
TAJ száma;
munkakörének megnevezése.
1.5. Munkavállalók fejlesztésével kapcsolódó adatkezelés
1.5.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy a munkavállalói szakmai fejlődését támogassa, részükre elearning képzésekben részvételt biztosítson.
1.5.2 Az adatkezelés célja: A munkavállaló által igényelt és a munkáltató által támogatott, a
munkakör betöltéséhez, vagy a további szakmai fejlődéshez szükséges (belföldi vagy
külföldi) szakmai képzéseken történő részvétel biztosítása. A MAZARS a munkavállalók
részére lehetővé kívánja tenni, hogy munkakörüknek, tapasztalati szintjüknek megfelelő elearning képzésekben részesüljenek, továbbá részt vehessenek a MAZARS nemzetközi
szemináriumain és online versenyein, játékain.
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1.5.3 Az adatkezelés címzettjei: A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója,
csoportvezetők, üzletág vezetők, a MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
T-Systems (adatfeldolgozó)
Külföldi (pl. Mazars group – MazarsU) vagy belföldi képző intézmények (pl. MKVK, Penta,
BTA, konferencia szervező cégek)
HR online (Webdream) (adatfeldolgozó)
1.5.4 Az adatkezelés időtartama: az e-learning képzésekkel kapcsolatosan a munkaviszony
megszűnéséig, az egyéb fejlesztésekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéstől
számított 3 évig.
1.5.5. A kezelt adatok köre:
Név
Szül. hely és idő
E-mail cím
Végzettség
Minősítések és regisztrációs számok
Nyelvismeret
Üzletág
Pozíció
Munkavállalók önértékelések
Munkavállalók top down, bottom-up értékelései
Következő évi célkitűzések
Tanulmányi igények, elvárások
Értékelés alapjául szolgáló ügyfélmunkák
Nem
Munkaviszony kezdete és vége
Nyelvismeret
Diplomák, végzettségek, tanulmányok
Szakmai tapasztalat
Tréning regisztrációk
Fotó
Tréning riportok
M-Talent szint
Útlevélszám és lejárat
Jogosítvány száma
Gyermek neve és életkora
1.6. Munkavállalók feddhetetlenségének ellenőrzése
1.6.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy az általa nyújtott szolgáltatások jellegére tekintettel csak
feddhetetlen előéletű munkavállalókat alkalmazzon.
1.6.2 Az adatkezelés célja: A munkavállaló feddhetetlenségének ellenőrzése.
1.6.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
1.6.4 Az adatkezelés időtartama: A munkaviszony keletkezésekor bemutatásra kerül a
munkavállaló részéről, a MAZARS nem őrzi meg.
1.6.5. A kezelt adatok köre: hatósági erkölcsi bizonyítvány.
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1.7. Munkavállalók függetlenségének (összeférhetetlenség) ellenőrzése
1.7.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy az általa nyújtott szolgáltatások jellegére a nemzetközi
standardoknak való megfelelés érdekében a munkavállaló és hozzátartozói összeférhetetlen
tulajdoni és munkavégzésre irányuló viszonyaira vonatkozó adatokat kezeljen.
1.7.2 Az adatkezelés célja:
A munkavállalók összeférhetetlen (tulajdoni) viszonyainak feltérképezése, az ezekből fakadó
kockázatok kezelése.
- Independence requirements of the AICPA, State Societies of CPAs, the Securities and
Exchange Commission, the Public Companies Accounting Oversight Board, and the
Independence Standards Board.
- IESBA Code of Ethics for Professional Accountants standardoknak megfelelés
1.7.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
1.7.4 Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelésének időtartama: a
munkaviszony megszűnését követő 3 év, amennyiben munkaügyi per van folyamatban a
felek között, úgy annak a jogerős befejezését követő 3 év.
1.7.5. A kezelt adatok köre:
a munkavállaló neve,
a MAZARS megnevezett ügyfeleinél meglévő tulajdoni hányada
a MAZARS által megnevezett ügyfeleknél dolgozó közeli hozzátartozó.
1.8. Szervezeti diagramok
1.8.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy a hatékony működéshez belső szervezeti felépítéséről
szervezeti diagramot készítsen, és azt folyamatosan karbantartsa.
1.8.2 Az adatkezelés célja: A MAZARS üzletágai belső szervezeti működésének
támogatása.
1.8.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS ügyvezetése, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, üzletágvezetők, csoportvezetők.
1.8.4 Az adatkezelés időtartama: A tárgyévet követő 3 év (tehát nem lehet több, mint a
munkaviszony megszűnését követő három év).
1.8.5. A kezelt adatok köre:
a munkavállaló neve,
üzletág
munkakör.
1.9. Employer (munkáltatói) Brand építés
1.9.1 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont)
A MAZARS, mint Munkáltató számára a munkáltatói márkaépítés szükséges ahhoz, hogy
külső média jelenlétében olyan képet alakítson ki magáról, mint munkáltatóról, amely
ösztönzőleg hat a leendő ügyfelekre és a leendő munkavállalók toborzásában.
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1.9.2 Az adatkezelés célja: A toborzás elősegítése és ügyfelek szerzése.
1.9.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
a Mazars Facebook oldalának,
a www.mazars.hu honlap látogatói,
a Mazars Instagram követői
1.9.4 Az adatkezelés időtartama: A munkaviszony megszűnését követő 3 évig, vagy az
érintett törlési kérelméig.
1.9.5. A kezelt adatok köre:
munkavállalóról készült fényképek,
munkavállalók, vezetők, tulajdonosok önéletrajza.
1.10. Munkavállalók teljesítményértékeléséhez kapcsolódó adatkezelés
1.10.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy a munkavállalói karrierfejlődését nyomon kövesse,
teljesítményét ennek és a bónusz mérték megállapításának érdekében kiértékelje.
1.10.2 Az adatkezelés célja: Munkavállalók teljesítményének mérése és visszajelzése,
előrelépéssel kapcsolatos döntések meghozatala, bónusz mértékének teljesítményhez
történő rendelése
1.10.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS vezetői, munkáltatói jogkör gyakorlója,
üzletágvezetők, csoportvezetők, HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
Adatfeldolgozó: Webdream (HR online szoftver fejlesztője, szerver tulajdonosa)
1.10.4 Az adatkezelés időtartama: A tárgyévet követő 3 év (tehát nem lehet több, mint a
munkaviszony megszűnését követő három év).
1.10.5. A kezelt adatok köre:
munkavállaló neve
munkavállaló beosztása, szervezeti adatok
teljesítményértékelésből levont következtetések.
1.11. Munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos adatkezelés
1.11.1 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont).
A MAZARS nyomon követi a munkavállalói karrierfejlődését, teljesítményét és a bónusz
mérték megállapításának érdekében kiértékeli azt.
1.11.2 Az adatkezelés célja: A munkavállalók munkaköri feladataihoz, a munkáltató által
meghatározott tréningekhez kapcsolódó és a munkahelytől eltérő helyen történő
munkavégzéshez kapcsolódó nyilvántartás, utazás, szállás szervezés.
1.11.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS vezetői, munkáltatói jogkör gyakorlója,
üzletágvezetők, csoportvezetők, HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói.
T-Systems (adatfeldolgozó)
utazási irodák (Mauri, JetTravel)
légitársaságok
autókölcsönző cégek (Europcar, Eurent Autókölcsönző Kft.)
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szálláshelyek
1.11.4 Az adatkezelés időtartama: Nyilvántartási adatok vonatkozásában a munkaviszony
megszűnését követő 3 évig, az adójogi jogosultságokkal és kötelezettségekkel
kapcsolatosan az arra okot adó esemény bekövetkeztétől számított 8 évig.
1.11.5. A kezelt adatok köre:
munkavállaló neve, születési helye és ideje, lakcíme, telefonszáma
jogosítvány száma és érvényessége
útlevél száma és lejáratának időpontja
utazás időpontja
1.12. Szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó időráfordítás nyilvántartása
1.12.1 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont).
A MAZARS az általa nyújtott szolgáltatások díjának érvényesítéséhez a munkavállalók
időráfordítását nyilvántartja.
1.12.2 Az adatkezelés célja: Az üzleti tevékenység folytatásának, valamint a
szolgáltatásnyújtás ellenértékének érvényesítéséhez (számlázás) szükséges munkavállalói
időnyilvántartás (órakimutatás) rögzítése.
1.12.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS vezetői, munkáltatói jogkör gyakorlója,
üzletágvezetők, csoportvezetők, a Mazars HR munkaügyi és a Mazars pénzügy számlázási
feladatokat ellátó munkavállalói.
Qualysoft (MS Dynamics Axapta fejlesztő és üzemeltető)
(adatfeldolgozó)
1.12.4 Az adatkezelés időtartama: Munkaviszony megszűnéséig
1.12.5. A kezelt adatok köre:
Mazars Active Directoryból átemelt adatok (név, azonosítók)
Heti munkaidő
Üzletág
E-mailcím
1.13. Szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelés
1.13.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdeke (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy a szolgáltatásai kiajánlása, szolgáltatásainak honlapján
történő bemutatása és konferenciákon előadó partnerként való megjelenése érdekében a
munkavállalói, tulajdonosai, vezetői személyes adatait kezelje.
1.13.2 Az adatkezelés célja: Ajánlatok adása, konferenciákon előadóként való megjelenés,
honlapon a cég vezető munkavállalóinak, tulajdonosainak bemutatása.
1.13.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS vezetői, munkáltatói jogkör gyakorlója,
üzletágvezetők, csoportvezetők, HR és PR munkatársai
T-System (adatfeldolgozó)
ajánlatok címzettjei
konferencia szervezők, meghívottak
honlap látogatók
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MAZARS Group weboldala
1.13.4 Az adatkezelés időtartama: Munkaviszony megszűnéséig
1.13.5. A kezelt adatok köre:
név
pozíció
elérhetőség (e-mail, telefonszám)
iskolai végzettségek (felsőfokú+)
egyéb kvalifikációk, végzettségek
megelőző munkahelyek, pozíciók - és ezekben eltöltött évek száma
nyelvtudás
életkor
Mazars-hoz belépés dátuma
legfontosabb ügyfelek
önéletrajz
fénykép
1.14. Céges rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelés
1.14.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy munkavállalói számára alkalmanként közösségi programokat
szervezzen, melyhez szűk körben elkerülhetetlen a személyes adatok kezelése.
1.14.2 Az adatkezelés célja: A MAZARS által szervezett rendezvényeken való részvétel és
szálláshelyfoglalás biztosítása a munkavállalók részére.
1.14.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR és PR munkatársai
T-System (adatfeldolgozó)
rendezvényszervezők
szálláshelyek
1.14.4 Az adatkezelés időtartama: Adatfelvételt követő 3 évig.
1.14.5. A kezelt adatok köre: név
telefonszám
rendszám
Amennyiben a munkavállalók családtagjai is részt kívánnak venni a céges rendezvényen úgy
az adatkezelés az alábbiak szerint történik:
1.14.6 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a)
pont).
A MAZARS a munkavállalói és családtagjai számára alkalmanként közösségi programokat
szervez, melyhez szűk körben elkerülhetetlen a személyes adatok kezelése.
1.14.7 Az adatkezelés célja: A MAZARS által szervezett rendezvényeken (pl. Mikulás
ünnepség) való részvétel biztosítása a munkavállalók családtagjai részére.
1.14.8 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR és PR munkatársai
T-System (adatfeldolgozó)
1.14.9 Az adatkezelés időtartama: Adatfelvételt követő 3 évig.
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1.14.10 A kezelt adatok köre:
hozzátartozó neve
gyermek neve és életkora
1.15. Átlátható szervezeti működéshez kapcsolódó adatkezelés
1.15.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy az átlátható működés érdekében az általa kiadott IT
eszközök, telefonok, taxikártyák, a céges gépjárműpark, IT és hálózatbiztonság
vonatkozásában személyes adatokat kezeljen.
1.15.2 Az adatkezelés célja: A MAZARS által kiadott IT eszközök, taxikártyák,
üzemanyagkártyák nyilvántartása, kiadott mobiltelefonok használatának, telefonszámok
összforgalmának nyilvántartása, levonások eszközlése, a céges gépjárműpark kezelése,
valamint az informatikai és hálózatbiztonság biztosítása.
1.15.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR, könyvelési és IT feladatokat ellátó
munkavállalói.
T-System (adatfeldolgozó)
QualySoft (adatfeldolgozó)
lízingcégek
parkolótársaság
NAV
6x6 taxitársaság
1.15.4 Az adatkezelés időtartama: Kifizetést követő 8 év (számviteli bizonylatok), IT
adatokhoz kapcsolódóan a munkaviszony megszűnéséig, illetve az azt követő 3 évig.
1.15.5. A kezelt adatok köre:
név
telefonszám
üzletág
személygépjármű típusa, rendszáma
parkolási jogosultság
gépnév,
géptípus, telefon típus, IMEI szám,
aláírás
telefonforgalom összesítése
telefonszám
tankolási adatok
költséghely
kártyaszám (taxikártya, üzemanyagkártya)
Indulás helye és ideje
desztináció helye és ideje
IP cím
Cél IP cím
Forgalom típusa
1.16. Tulajdonosok, vezető tisztségviselők adatainak kezelése
1.16.1 Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
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A MAZARS jogos érdeke, hogy a cég működőképessége biztosításához a tulajdonosok és
vezető tisztségviselők személyes adatait kezelje.
1.16.2 Az adatkezelés célja: A tulajdonosok, vezető munkavállalók személyes adatainak
kezelése cégjogi megfelelés, adatszolgáltatási kötelezettség, banki ügyintézés, valamint
céges bankkártya használat biztosítása céljából.
1.16.3 Az adatkezelés címzettjei: A MAZARS HR, könyvelési és IT feladatokat ellátó
munkavállalói.
T-System (adatfeldolgozó)
számlavezető bankok
NAV
1.16.4 Az adatkezelés időtartama:
megszűnését követő 5 évig.

tulajdonosi

jogviszony,

ügyvezetői

megbízás

16.5. A kezelt adatok köre:
név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele
beosztása
telefonszám, email cím
személyes okmányok másolata
2. Leendő munkavállalókhoz kapcsolódó adatkezelések
A Mazars új munkavállalók toborzása során az alábbi személyes adatkezelést végzi:
2.1.Önéletrajzok gyűjtése munkaerő-toborzás céljából (adjhozza.hu karrieroldalon és
Talentsoft karrierportálon keresztül)
2.1.1 Jogalap: a MAZARS jogos érdekének teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6.
cikk (1) bekezdése f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy munkaerő szükségletét kielégítése, melynek érdekében a
toborzás során személyes adatot kezel.
2.1.2 Adatkezelés célja: Munkaerő felvétel, toborzás, jelentkezők kiválasztása
2.1.3 Kezelt személyes adatok:
Változó, a jelentkező által megadott adatok (jellemzően név, cím, születési hely és idő,
telefonszám, email cím, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata)
2.1.4 A kezelt személyes adatok tárolásának időtartama: A jelölt bármikor törölheti a feltöltött
adatait az adatbázisból. Automatikus törlés a feltöltés után 2 évvel.
2.1.5 Az adatokat a MAZARS HR toborzással felelős munkavállalói ismerhetik meg.
2.2 Önéletrajzok gyűjtése munkaerő-toborzás céljából - (addimpact@mazars.hu-ra és
hr@mazars.hu-ra érkező jelentkezések és egyéb források pl. fejvadász, Profession
adatbázis, LinkedIn kapcsolatok)
2.2.1Jogalap: a MAZARS jogos érdekének teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk
(1) bekezdése f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy munkaerő szükségletét kielégítése, melynek érdekében a
toborzás során személyes adatot kezel.
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2.2.2 Adatkezelés célja: Munkaerő felvétel, toborzás, jelentkezők kiválasztása
2.2.3 Kezelt személyes adatok:
Változó, a jelentkező által megadott adatok (jellemzően név, cím, születési hely és idő,
telefonszám, email cím, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata)
2.2.4. A kezelt személyes adatok tárolásának időtartama: A meghirdetett pozícióval
kapcsolatos döntést követően, a fel nem vett jelöltek esetén a Mazars e-mailes megerősítést
kér az önéletrajz - további 2 évre történő megtartásához. Az érintett hozzájárulása esetén a
jelölt adatai a Talentsoft adatbázisba kerülnek, esetleges későbbi munkakörökkel
kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok céljából. Az adatbázisba kerülés után 2 évvel az
adatok automatikusan törlődnek. Az érintett hozzájárulásának hiányában az állás betöltését
követően a felvételre nem került jelöltek személyes adatai törlésre kerülnek.
2.2.5 Az adatokat a MAZARS HR toborzással felelős munkavállalói ismerhetik meg.
2.2.6 Személyes adatok forrása: állásportálok, munkaerő-közvetítők, az érintett.
2.3. Jelentkezők értékelése
2.3.1 Jogalap: a MAZARS jogos érdekének teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6.
cikk (1) bekezdése f) pont)
A MAZARS jogos érdeke, hogy munkaerő szükségletét kielégítése, melynek érdekében a
toborzás, kiválasztás során személyes adatot kezel.
2.3.2 Adatkezelés célja: Meghirdetett munkakörre jelentkezők alkalmasságának megítélése
2.3.3 Kezelt személyes adatok:
Név, azonosító adatok, szakmai, nyelvi és személyiségtipológiai tesztek, interjúztatók
véleménye a jelölt szakmai és személyes kompetenciáiról.
2.3.4 A kezelt személyes adatok tárolásának időtartama: Talentsoft adatbázisban az adatok
az önéletrajz feltöltése után 2 évvel automatikusan törlődnek. Kiválasztási dossziéban
megőrzött adatok a döntést követően törlésre kerülnek.
2.3.5 A MAZARS új munkavállalók foglalkoztatása előtt megtekinti a jelentkezők Facebook
és LinkedIn oldalán található nyilvános adatokat, azonban ezzel kapcsolatban külön
adatkezelés nem merül fel.
2.3.6 Személyes adatok forrása: HR és interjúztató szakmai vezetők
2.3.7 Az adatokat a MAZARS HR toborzással felelős munkavállalói ismerhetik meg.
A személyes adatok címzettjei (mindegyik adatkezelés esetén):
A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, csoportvezetők, üzletág vezetők, a
MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
3. Adótanácsadás/TP szolgáltatás/Due Diligence/VAT compliance tevékenységhez
kapcsolódó adatkezelés
3.1 Adatkezelés célja:
A
MAZARS
Adótanácsadás/TP
szolgáltatás/Due
tevékenységéhez kapcsolódó szerződések teljesítése.
.
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compliance

3.2 Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b)
pont)
A MAZARS az adótanácsadás/TP szolgáltatás/Due Diligence/VAT compliance tevékenysége
körében az ügyfél felé nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez a szolgáltatás és a feladat
jellegétől függően szükség lehet az ügyfél által kezelt egyes személyes adatok (pl. számlák,
béradatok) vizsgálatára. Erre tekintettel az adótanácsadás/TP szolgáltatás/Due
Diligence/VAT compliance tevékenység körében közvetlenül, vagy közvetetten szükséges
lehet személyes adatok vizsgálata.
3.3 Érintettek:
A megbízó, ügyfél munkavállalói.
A megbízó, ügyfél partnerei (szállítók, vevők, jogi képviselő).
A megbízó, ügyféllel jogi eljárásban kapcsolatban lévő személyek.
3.4 A kezelt adatok forrása:
A MAZARS ügyfele (ügyfél képviselője, informatikai rendszere).
3.5 Kezelt adatok köre:
Számlákon, szerződésekben, bérpapírokon, igazolásokon, hatósági határozatokban szereplő
személyes adatok. Jellemzően az alábbiak:
Munkavállalói adatok:
név, belépés dátuma, kilépés dátuma, bruttó bér, járulékok, lakcím, születési hely, idő,
járulékok, éves bónusz juttatások, egyéb juttatások, telefonszám, e-mail, rendszám
Partner adatok:
kapcsolattartók név, telefonszám, e-mail,
Jogi eljárásban:
név, cím, bruttó bér, lakhely, anyja neve, születési hely, idő, juttatások, telefonszám, e-mail,
követelt összeg - kintlévőség, tartozás.
3.6 A személyes adatok címzettjei:
Az adótanácsadás/TP szolgáltatás/Due Diligence/VAT compliance
tevékenységben résztvevő Mazars munkavállaló, esetleges alvállalkozó
T-Systems (adatfeldolgozó)

tevékenység

3.7 Adatkezelés időtartama:
8 év.
4. Könyvvizsgálati tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
4.1 Adatkezelés célja:
A MAZARS ügyfelei részére könyvvizsgálati tevékenység Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardok szerinti elvégzése.
4.2 Adatkezelés jogalapja:
szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pont)
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szerinti könyvvizsgálati
tevékenység ellátása során a könyvvizsgáló a vizsgált társaság adataihoz való hozzáférése
nem korlátozható, így a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat során számos személyes adathoz
hozzáfér/hozzáférhet. Erre tekintettel a könyvvizsgálói vélemény kiadásához közvetlenül,
vagy közvetetten szükséges lehet személyes adatok vizsgálata.
4.3. Érintettek:
A megbízó, ügyfél munkavállalói
A megbízó, ügyfél partnerei (szállítók, vevők, jogi képviselő)
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A megbízó, ügyféllel jogi eljárásban kapcsolatban lévő személyek
4.4 A kezelt adatok forrása:
A könyvvizsgálatot megrendelő ügyfél (ügyfél képviselője, informatikai rendszere).
4.5 Kezelt adatok köre:
Munkavállalói adatok:
név, belépés dátuma, kilépés dátuma, bruttó bér, járulékok, lakcím, születési hely, idő,
járulékok, éves bónusz juttatások, egyéb juttatások, telefonszám, e-mail, rendszám
Partner adatok:
kapcsolattartók név, telefonszám, e-mail,
Jogi eljárásban:
név, cím, bruttó bér, lakhely, anyja neve, születési hely, idő, juttatások, telefonszám, e-mai,
követelt összeg - kintlévőség, tartozás.
4.6. A személyes adatok címzettjei:
Könyvvizsgálati tevékenységben résztvevő Mazars munkavállaló, esetleges alvállalkozó
T-Systems (adatfeldolgozó)
Mazars csoport/ GAP server (EU-n belül)
Mazars központilag kijelölt Minőségellenőrök (Enablon rendszeren keresztül)
Mazars IQAR központi osztály
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága által kijelölt Minőségellenőr
Közfelügyeleti Hatóság: kijelölt Minőségellenőrök
Ügyfél jóváhagyás (titoktartás feloldás) után bármely Könyvvizsgáló Társaság más
könyvvizsgálóval való együttműködés esetén
4.7. Adatkezelés időtartama:
A könyvvizsgálói jelentés elkészítését követő 8 év.
5. Tranzakciós szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
5.1 Adatkezelés célja:
Tanácsadó tevékenységhez kapcsolódó szerződések teljesítése. Ügyfél megrendelésének
megfelelő elemzések elkészítése, következtetések levonása.
5.2 Adatkezelés jogalapja:
szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pont)
A MAZARS tanácsadói tevékenységéhez kapcsolódó szerződések teljesítéséhez szükséges
bizonyos mértékben (esetlegesen - munka típusától függően) személyes adatok elemzése
(pl. átvilágítás: HR/bérek elemzése, csalás vizsgálat).
5.3 Érintettek:
A megbízó, ügyfél munkavállalói
A megbízó, ügyfél partnerei (szállítók, vevők, jogi képviselő)
A megbízó, ügyféllel jogi eljárásban kapcsolatban lévő személyek
5.4 A kezelt adatok forrása:
A MAZARS ügyfele (ügyfél képviselője, informatikai rendszere).
5.5 Kezelt adatok köre:
Munkavállalói adatok:
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név, belépés dátuma, kilépés dátuma, bruttó bér, járulékok, lakcím, születési hely, idő,
járulékok, éves bónusz juttatások, egyéb juttatások, telefonszám, e-mail, rendszám
Partner adatok:
kapcsolattartók név, telefonszám, e-mail
Jogi eljárásban:
név, cím, bruttó bér, lakhely, anyja neve, születési hely, idő, juttatások, telefonszám, e-mail,
követelt összeg - kintlévőség, tartozás.
5.6 A személyes adatok címzettjei:
A tanácsadás tevékenység tevékenységben résztvevő Mazars munkavállaló, esetleges
alvállalkozó
T-Systems (adatfeldolgozó)
Megbízó ügyfél (Befektető, Tulajdonos, Bank) - továbbítás alapvetően szintetizált formában
történik (főleg kulcs-munkavállalók neve, juttatások, béradatok)
5.7 Adatkezelés időtartama:
8 év.
6. MAZARS működésével összefüggő adatkezelések
6.1 Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából történő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint. (GDPR
Rendelet 6. cikk (1) c) pont)
Az adatkezelés célja: A MAZARS jogi kötelezettségének teljesítése jogcímén, pénzmosás és
terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek
képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott
adatait.
Kezelt személyes adatok: a) természetes személy a) családi és utóneve, b) születési családi
és utóneve, c) állampolgársága, d) születési helye, ideje, e) anyja születési neve, f) lakcím,
ennek hiányában tartózkodási hely, g) azonosító okmány típus és száma; lakcímet igazoló
hatósági igazolvány száma, valamint a bemutatott okiratok másolata.
A személyes adatok címzettjei: a MAZARS ügyfél kiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, a MAZARS vezetője és a Pmt. szerinti kijelölt személyek.
A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2)) 1.1. Szerződő partnerek
adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
6.2 Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések
6.2.1 Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont)
Az adatkezelés célja: A MAZARS szerződéses kapcsolatainak létrehozása és teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása.
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Kezelt személyes adatok: a vevőként, szállítóként szerződött természetes személy neve,
születési neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jel, adószám, vállalkozói,
őstermelői igazolvány szám, személyi igazolvány szám, lakcím, székhely, telephely címe,
telefonszám, e-mail cím, honlap-cím, bankszámlaszám (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási
listák), Jogi személy ügyfelek képviselőinek neve, lakcíme, e-mail címe, beosztása, anyja
neve, telefonszáma. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
A személyes adatok címzettjei: a MAZARS ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy
abban az esetben, ha a jogviszonyból jogvita származik, annak jogerős befejezését követő 5
év.
6.2.2 Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont)
szerződés teljesítése (GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pont)
A Mazars-nak jogos érdeke, hogy szerződött vevőivel és szállítóival történő kapcsolattartás a
szerződéses kötelezettségek teljesítése és a szolgáltatás igénybevétele céljából gördülékeny
legyen.
A személyes adatok kezelésének célja: a MAZARS jogi személy partnerével kötött
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
Kezelt személyes adatok: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a MAZARS ügyfél
kiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.
A MAZARS szolgáltató tevékenységét végez ügyfelei részére, amelynek megrendeléséhez
szerződéskötés szükséges. Ennek hiányában a felek között megbízás, vállalkozói jogviszony
nem tud létrejönni. Amennyiben a fenti személyes adatok nem állnak a MAZARS
rendelkezésére, úgy nem tudja az ügyfelével a kapcsolatot tartani, ami a szerződések
teljesítésének ellehetetlenülését is jelentheti.
6.3 Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie)
alkalmazásáról
A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy
csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott
munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a
felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai
Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához
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elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó
eszközén elhelyezni.
A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell
tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a
tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére.
A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már
az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e
funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a
sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid
összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű
tájékoztató elérhetőségére.
6.4 Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy ügyfelei (potenciális ügyfelek, meglévő ügyfelek és volt
ügyfelek) részére szakmai témájú hírekről, újdonságokról, jogszabályi, eljárási szabályok
változásáról hírlevél szolgáltatást nyújtson. Az érintett a hírlevél szolgáltatásról bármikor
leiratkozhat e-mailben tett nyilatkozattal, vagy a „Leiratkozás” linkkel. Ilyen esetben a
leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatkezelés célja: A MAZARS ügyfeleinek folyamatos tájékoztatása hírlevél
formájában.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
pozíciója, e-mail címe.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a MAZARS ügyfél
kiszolgálással, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
adatfeldolgozóként az IT szolgáltató munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett leiratkozásáig (törlési kérelméig).

6.5 Irodai recepcióhoz tartozó személyes adatok kezelése
6.5.1 Parkolóhely biztosításához személyes adatok kezelése
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy az irodájába érkező vendégek (ügyfelek, meghívottak, stb.)
részére igény szerint és a rendelkezésre álló parkolóhelyek függvényében parkolást
biztosítson az irodaház teremgarázsában.
A személyes adatkezelés célja: parkolóhely biztosítása.
A kezelhető személyes adatok köre: név, rendszám
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: MAZARS recepción dolgozó
munkavállalók, Krisztina Palace irodaház recepcióján dolgozó munkavállalók.
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A személyes adatok tárolásának időtartama: a személyes adatok nem kerülnek megőrzésre

6.5.2 Recepcióra érkező telefonhívásokkal kapcsolatos személyes adatok
kezelése
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, valamint a magas színvonalú szolgáltatásnyújtás alapja, hogy az
irodánkkal, szakmai területeinkkel kapcsolatot teremteni kívánó érdeklődők, partnerek,
ügyfelek, potenciális ügyfelek hívásainak professzionális kezelését biztosítsuk, valamint
biztosítsuk azt, hogy amennyiben a keresett munkavállalónk nem elérhető, a hívó fél mielőbb
visszahívásra és kérdése megválaszolásra kerüljön.
A személyes adatkezelés célja: Recepció alaptevékenységének ellátása: ügyfelek,
érdeklődők irányítása a munkavállalók felé
A kezelhető személyes adatok köre: név, cégnév, telefonszám, hívás időpontja
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: MAZARS recepción dolgozó
munkavállalók, adatfeldolgozó (T-Systems)
A személyes adatok tárolásának időtartama: Az illetékes munkatárs telefonhívásról való
tájékoztatását követően megsemmisítésre kerül.

6.6 Szakmai rendezvényre meghívottak és regisztráltak személyes adatainak
kezelése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont).
A MAZARS az általa szervezett szakmai rendezvényre meghívókat küld, melyben
tájékoztatja az érintetteket az általa végzett adatkezelésről és annak önkéntes jellegéről. A
rendezvényre érkezett résztvevők személyi adatait kezeli, valamint a részvételi díj
kiszámlázáshoz is felhasználja.
A személyes adatkezelés célja: szakmai rendezvényre meghívás és a résztvevők
regisztrálása, a rendezvényhez kapcsolódó számlázás
A kezelhető személyes adatok köre: név, beosztás, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: MAZARS marketing
tevékenységgel foglalkozó és a recepción dolgozó munkavállalói, MAZARS könyveléssel
megbízott munkavállalói, adatfeldolgozó (T-Systems)
A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év (számviteli bizonylat). A jelenléti ív
megsemmisítésre kerül a bevételek befolyását követően.
6.7 CRM programban történő ügyfél nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy ügyfeleiről (potenciális, jelenlegi és volt ügyfelek) un. CRM
elektronikus nyilvántartást vezet, hogy velük eseti vagy folyamatos jelleggel kapcsolatot
tudjon tartani, valamint az adatbázis hozzáférhetővé tételével a hatékonyabb üzletfejlesztés
érdekében a cégcsoport közép-kelet európai tagjaival együttműködjön. A nyilvántartási
adatokat üzletfejlesztéshez, valamint hírlevél küldéshez, szakmai rendezvényekre történő
meghíváshoz, DM tevékenységéhez is használja.
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A személyes adatkezelés célja: üzletfejlesztés érdekében ügyfelekről nyilvántartás vezetése,
valamint kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás az ügyfelekkel.
Az üzletfejlesztési együttműködésre tekintettel a MAZARS Kelet-Közép Európai Régiójához
(Albánia, Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia,
Oroszország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna) tartozó tagok erre felhatalmazott
üzletfejlesztéssel foglalkozó munkavállalói is hozzáférhetnek és felhasználhatják
kapcsolatfelvételre a CRM rendszerben található személyes adatokat. Erre tekintettel a
személyes adatok továbbításra kerülnek a MAZARS Cégcsoport Kelet-Közép Európai
Régiójához tartozó országokban - Albánia (harmadik ország), Ausztria, Csehország,
Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Oroszország (harmadik ország),
Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna (harmadik ország) – működő tagjai részére.
A kezelhető személyes adatok köre: név, beosztás, cégnév, telefonszám, e-mail cím.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: MAZARS marketing
tevékenységgel foglalkozó munkavállalói, Salesforce (adatfeldolgozó)
A személyes adatok tárolásának időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, az adatok
törlésének kéréséig.

6.8 DM levelek küldéséhez kapcsolódó személyes adatok kezelése
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy ügyfelek szerzése és az általa nyújtott szolgáltatások,
termékek bemutatása érdekében DM leveleket küldjön postán vagy e-mailen.
A személyes adatkezelés célja: új kapcsolatfelvétel.
A kezelhető személyes adatok köre: név, beosztás, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: MAZARS marketing
tevékenységgel foglalkozó munkavállalói, Wingmix Kft. (DM levelek teljes körű
processzálása)
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az
érintett leiratkozásáig (törlési kérelméig).
Személyes adatok forrása: külső vásárolt adatbázis (Bisnode), illetve interneten nyilvánosan
elérhető adatok, valamint CRM-ben tárolt, korábbi kapcsolatfelvételekből származó
kapcsolati adatok, T-Systems (adatfeldolgozó).
6.9 Közvetlen telefonos kapcsolatfelvétel (akvizíció) targetlistájához kapcsolódó
személyes adatok kezelése
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek (GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pont).
A MAZARS jogos érdeke, hogy ügyfelek szerzése és az általa nyújtott szolgáltatások,
termékek bemutatása érdekében telefonhívásokat bonyolítson.
A személyes adatkezelés célja: új kapcsolatfelvétel.
A kezelhető személyes adatok köre: név, beosztás, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: MAZARS marketing
tevékenységgel foglalkozó munkavállalói, T-Systems (adatfeldolgozó)
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A személyes adatok tárolásának időtartama: adatfelvételtől számított 3 év.
Személyes adatok forrása: külső vásárolt adatbázis (Bisnode)
6.10 A MAZARS honlapján történő kapcsolatfelvétel során személyes adatok kezelése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pont).
A MAZARS annak érdekében, hogy új, potenciális ügyfelek, szolgáltatása iránt érdeklődők
keressék meg, erre lehetőséget biztosít a társaság honlapján a kapcsolatfelvételi űrlapon,
amelynek során személyes adat kezelése történik. Erre kizárólag az adatkezelésre
vonatkozó tájékoztató elolvasása és az adatkezelési szabályzat elfogadása után van
lehetősége az érintettnek.
A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolatfelvétel az adatkezelővel.
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
e-mail címe.
A személyes adatok címzettjei: a MAZARS ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, T-Systems (adatfeldolgozó)
A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelméig.
6.11 Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések
6.11.1 Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
A MAZARS jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány
száma, adóazonosító jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.
A személyes adatok címzettjei: a MAZARS pénzügyi csoport munkavállalói, valamint
adatfeldolgozói.
6.11.2 Kifizetői adatkezelés
A MAZARS jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve
ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző
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nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek, a MAZARS kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv.
40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és
járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő
8 év.
A személyes adatok címzettjei: a MAZARS pénzügyi csoportjának munkavállalói, valamint
adatfeldolgozói.
6.12 A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
A MAZARS jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény)
szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a MAZARS irattári
anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei
számára is fennmaradjon.
Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.
A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény
irányadó.
7. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
A MAZARS szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése és toborzás céljából Facebook
oldalt tart fenn.
A MAZARS Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
A MAZARS Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság
nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a MAZARS előzetes értesítés nélkül
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A MAZARS nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért, valamint a Facebook működéséből adódó hibáért,
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
IV. Érintett jogai
Az érintettet az adatkezeléshez kapcsolódó jogairól a MAZARS az Adatkezelési
Tájékoztatóban röviden tájékoztatja azzal, hogy az érintett figyelmét felhívja, hogy a jogok
részletes ismertetése a jelen szabályzatban található meg.
Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy a MAZARS-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
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c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket,
illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) 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;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és
az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3. A MAZARS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a MAZARS az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait. (GDPR 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MAZARS indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, a MAZARS pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a MAZARS-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2.
Ha a MAZARS nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő MAZARS-t, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
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3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a MAZARS-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban
említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (GDPR 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MAZARS korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a MAZARS ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a MAZARS-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a
MAZARS jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
3. A MAZARS az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (GDPR 18.
cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja
szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
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2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(GDPR 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 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.
2. 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, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot
műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség. (GDPR 21. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a GDPR 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a
12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő
rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a
korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint
az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus
társadalomban:
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a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető
veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései,
különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke,
beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a
szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását
célzó garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve,
ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. (GDPR 23. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett
jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –,
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e
rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet
a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is,
hogy a GDPR 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (GDPR 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk
alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
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3.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.
(GDPR 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy
jogorvoslathoz való jog

az

adatfeldolgozóval

szembeni

hatékony

bírósági

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, GDPR 77. cikk szerinti jog – sérelme
nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az
e rendelet szerinti jogait.
A MAZARS az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
szemben a MAZARS felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A MAZARS mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt
is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (GDPR 79. cikk) A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe
tartozik.
A
törvényszékek
felsorolását
és
elérhetőségét
a
http://birosag.hu/torvenyszekek honlap tartalmazza.
Az érintett kérelmének előterjesztése és a MAZARS intézkedései
1. Az érintett a kérelmét az Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.
A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. A kérelem
a jelen szabályzat 5. sz. mellékletében meghatározott „Kérelem” elnevezésű nyomtatványon
is benyújtható. Ha az érintett a kérelmet nem nyomtatványon nyújtja be, akkor a kérelmet
tartalma alapján kell elbírálni
2. A MAZARS indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a
MAZARS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
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4. Ha a MAZARS nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. A MAZARS a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (GDPR 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a
MAZARS, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 10.000,-Ft összegű díjat
számíthat fel.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az MAZARS-t
terheli.
6. Ha a MAZARS-nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy
kilétével
kapcsolatban,
további,
az
érintett
személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
V. Adatfeldolgozói tevékenység
1. Adatfeldolgozó tevékenységek
A MAZARS az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:
6920 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
2. Adatfeldolgozói garancianyújtás
A MAZARS adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és
az erőforrások tekintetében – hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai
és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.
Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való
hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási
kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
A MAZARS megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, az adatkezelés
jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és
szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.
A MAZARS az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai
feltételeivel rendelkezik.
A MAZARS a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely
az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés
igazolásához szükséges.
3. A megbízó (Adatkezelő) kötelezettségei és jogai
A megbízó Adatkezelő jogosult ellenőrizni a MAZARS-nál a szerződés szerinti tevékenység
végrehajtását.

36/46

MAZARS Kft. Hatályos Adatkezelési Szabályzat

A Megbízó Adatkezelőt terheli a felelősség a szerződésben meghatározott feladatokkal
kapcsolatos utasításainak a jogszerűségéért, ugyanakkor a MAZARS köteles haladéktalanul
jelezni a megbízó Adatkezelőnek, amennyiben utasítása vagy annak végrehajtása
jogszabályba ütközne.
A megbízó Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen
szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat
beszerezze.
4. MAZARS, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
Megbízó utasítási joga: A MAZARS, mint adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag a
megbízó Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.
Titoktartás: A MAZARS az adatfeldolgozói tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett
személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló
megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk
megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.
Adatbiztonság: A MAZARS a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A
MAZARS intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az 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. A MAZARS gondoskodik arról, hogy a
tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az
arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek
hozzá. A MAZARS gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres
karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel
ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. A MAZARS a
szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és
gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az
általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi
rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja
és módja tekintetében.
További adatfeldolgozó igénybevétele: A MAZARS vállalja, hogy további adatfeldolgozót
csak a GDPR rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz
igénybe. A Megbízó adatkezelő a felek között létrejött szerződéshez kapcsólódó ÁSZF
alapján általános felhatalmazást ad a MAZARS-nak, hogy további adatfeldolgozót
(alvállalkozót) vegyen igénybe. A MAZARS a további adatfeldolgozó igénybe vételét
megelőzően tájékoztatja az adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a
további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha a megbízó Adatkezelő ezen
tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a
további adatfeldolgozó igénybevételére a MAZARS kizárólag a kifogásban megjelölt
feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha a MAZARS bizonyos, az adatkezelő nevében
végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is
igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban
a további
adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek
az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek,
különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell,
hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó
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nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel
tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
Együttműködés a megbízó adatkezelővel:
a) A MAZARS adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az
Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos
kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) A MAZARS, mint adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a GDPR 32–36. cikk
(adatbiztonság, adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek
teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére
álló információkat.
c) Adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül, de ha lehetséges, legkésőbb
24 órán belül azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására a MAZARS jelenti
azt az adatkezelőnek.
c) A MAZARS, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan
információt, amely a GDPR 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek
teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az
adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a
helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul
tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet
vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
5. Adatfeldolgozói szerződés
A MAZARS az adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozóan a megbízó Adatkezelővel
írásbeli szerződést köt.
VI. Adatbiztonsági intézkedések
1. A MAZARS valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes
adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv.,
érvényre juttatásához szükségesek. A MAZARS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
2. A MAZARS a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír
elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a MAZARS jogosultsági szintek megadásával
korlátozza.
3. A MAZARS az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
4. A MAZARS az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján
végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az
adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek
férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
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d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
6. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
7. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét.
8. A MAZARS által az adatbiztonság érdekében végrehajtott technikai és szervezési
intézkedések részletes bemutatása az Informatikai Biztonsági Szabályzatban találhatók. Az
Informatikai Biztonsági Szabályzat nem kerül nyilvánosan közzétételre, arról másolat nem
készíthető, de a MAZARS székhelyén indokolt kérelem esetén betekintést lehet abba nyerni.
VII. Adatvédelmi incidens
1. Az adatvédelmi incidens fogalma
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. (GDPR 4. cikk 12.)
A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése,
személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok
nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása,
továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.
2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a
Társaság vezetőjének feladata.
Amennyiben a MAZARS ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során
adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a MAZARS adatvédelmi
tisztviselőjét vagy a vezetőjét.
A MAZARS munkavállalói kötelesek jelenteni a MAZARS adatvédelmi tisztviselőjének, vagy
a vezetőnek, a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló
eseményt észlelnek.
Adatvédelmi incidens bejelenthető a MAZARS adatvédelmi tisztviselőjének e-mailen. A
munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló
eseményeket, biztonsági gyengeségeket az adatvédelmi tisztviselőnek.
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a MAZARS vezetője – az adatvédelmi
tisztviselővel, az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul
megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy
valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
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d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat
be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését
alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a
károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
3. Bejelentés a felügyeleti hatósághoz
A MAZARS az általa kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelmi incidenst a
tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az lehetséges, úgy a
tudomásszerzést követően legkésőbb 72 órával bejelenti a felügyeleti hatóságnak (NAIH),
legalább az alábbi tartalommal:
a) az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése, ideértve az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges
számát,
b) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
neve elérhetősége,
c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények,
d) az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedések, ideértve az esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.
Ha és amennyiben nem lehetséges a fenti információkat egyidejűleg közölni, azok további
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők a felügyeleti hatósággal.
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
Nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. A kockázat valószínűségét és súlyosságát az adatkezelés jellegének, hatókörének,
körülményeinek és céljainak függvényében kell objektív értékelés alapján meghatározni.
Kockázatnak minősülhet például, ha az érintettek az incidens folytán hátrányos
megkülönböztetésben részesülhetnek, személyazonosságukkal történő visszaélés alanyaivá
válhatnak, pénzügyi veszteséget szenvedhetnek, jó hírnevük sérülhet, egyéb jelentős
gazdasági vagy szociális hátrány érheti őket.
4. Az érintett tájékoztatása
Ha valamely érintett, különös tekintettel a MAZARS munkavállalóira, adatvédelmi incidensről
értesül, úgy köteles erről a MAZARS vezetőjét vagy adatvédelmi tisztviselőjét haladéktalanul
értesíteni.
Minden olyan esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár
valamely érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve és az incidensről a MAZARS tudomást
szerez, arról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintett(ek)et. A
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell:
a) az adatvédelmi incidens jellegét,
b) az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségét,
c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
d) a MAZARS által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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Az érintett tájékoztatása nem szükséges, amennyiben a következő feltételek bármelyike
teljesül:
a) a MAZARS megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
b) a MAZARS az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan, a helyben szokásos módon közzétett információk útján kell
tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek
hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Amennyiben a MAZARS még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti
feltételek valamelyikének teljesülését és így azt, hogy az érintett tájékoztatása nem
szükséges.
5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
A MAZARS nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket az alábbi információkkal:
a) az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények,
b) annak hatásai és
c) az orvoslására tett intézkedések.
A nyilvántartásba a felügyeleti hatóság betekinthet és ellenőrizheti a GDPR 33. cikk
rendelkezéseinek betartását.
VIII. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
A MAZARS az általa végzett adatkezelési tevékenységekről írásban, ideértve az elektronikus
dokumentumot is, a GDPR 30. cikke szerinti tartalommal nyilvántartást vezet, ami a
következő információkat tartalmazza:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös
adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve
és elérhetősége,
b) az adatkezelés céljai,
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése,
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket,
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország
vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő
garanciák leírása,
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők,
g) ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési
intézkedések általános leírása.
A nyilvántartásban szereplő adatoknak naprakésznek kell lenniük, ennek érdekében a
MAZARS biztosítja a nyilvántartás folyamatos felülvizsgálatát és aktualizálását.
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IX. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)
Az adatvédelmi tisztviselő olyan független, objektív véleményezési, tanácsadási és
ellenőrzési tevékenységet végző személy, aki a MAZARS-on belül az adatkezelés terén
tapasztalható hibák, hiányosságok, rendellenességek feltárását, az adatvédelmi tárgyú
jogszabályoknak történő megfelelés biztosítását, így különösen a meglévő és a tervezett
adatkezelések adatvédelmi szempontú véleményezését és az adatvédelmi tudatosság
növelését látja el. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai legalább a következők:
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad a MAZARS, továbbá az adatkezelést végző
alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy magyar adatvédelmi
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban,
b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy magyar adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok
védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök
kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és
képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is,
c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint
nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikke szerinti elvégzését,
d) együttműködik a felügyeleti hatósággal,
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben említett
előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé,
valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára
is tekintettel végzi.
A MAZARS, hogy feladatok ellátása során ne álljon fenn összeférhetetlenség. Az
adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban
meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó
kötelezettség köti.
Annak érdekében, hogy az adatvédelmi tisztviselő minden, személyes adatokat érintő
folyamatról a lehető legkorábban tudomást szerezzen és a bevezetni tervezett lépésekről
teljes képet kapjon, a kapcsolódó egyeztetésekbe be kell vonni, véleményét a tervezés
megkezdésétől a megvalósításig, valamint azt követően, a folyamatok utóellenőrzése során
is ki kell kérni. Az adatvédelmi tisztviselő az általa végzett ellenőrzéseket ellenőrzési terv
alapján, illetve adatvédelmi jogsértés észlelése esetén ad-hoc módon végzi. Az ellenőrzési
terv és az egyes tervezett ellenőrzések fókuszát az adatvédelmi tisztviselő az elvégzett
kockázatértékelés, a korábban lefolytatott ellenőrzések megállapításai, a korábban
megfogalmazott vélemények, valamint a bevezetni tervezett, adatvédelmet érintő
intézkedések alapján határozza meg.
Az adatvédelmi tisztviselő szervezeti függetlenségét biztosítani kell annak érdekében, hogy
objektív értékelő funkciót tudjon ellátni. Az adatvédelmi tisztviselő e tisztségével
összefüggésben nem utasítható, tevékenysége folytán szankcióval nem sújtható és
közvetlenül a legfelső vezetésnek tartozik felelősséggel. Amennyiben a függetlensége sérül,
köteles jelezni azt a MAZARS képviselője részére.
A MAZARS az adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére bocsátja a feladatai hatékony
ellátásához szükséges szervezeti, adminisztratív és anyagi eszközöket, közzéteszi az
adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, valamint közli ezeket az adatokat a
felügyeleti hatósággal.
Munkavállalók oktatása:
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A MAZARS az adatvédelmi tisztviselő által gondoskodik a MAZARS-nál az adatkezelési
műveletekben részt vevő személyek adatvédelmi tudatosság-növeléséről és képzéséről. Az
adatvédelmi tisztviselő legalább félévente helyszíni, szóbeli oktatást tart, illetve e-learning
oktatási anyagot bocsát az adatkezelési műveletekben részt vevő személyek részére. A
szóbeli oktatás megtartása dokumentáltan történik, arról jelenléti ív készül. A szóbeli oktatást
követően a résztvevőknek írásban ellenőrző kérdésekre kell válaszolni.
X. Adatfeldolgozó igénybevétele
1. Az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében személyes adatot kezel. Az adatfeldolgozó
tevékenysége olyan (elsősorban technikai jellegű) adatkezelési műveletek végrehajtását
jelenti, melyet az adatkezelő mással végeztet el. Az informatikai szolgáltatók bevonására
például jellemzően adatfeldolgozóként kerül sor.
Amennyiben az adatkezelő adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe adott adatkezelési
műveletek elvégzéséhez, az adatfeldolgozónak az adatkezelő utasításai szerint kell eljárnia,
az adatkezelő nevében és érdekében végzi tevékenységét, valamint az adatkezelővel
szemben tájékoztatási kötelezettsége van.
2. Az adatfeldolgozási együttműködés esetén a GDPR értelmében az együttműködő felek
kötelesek írásbeli szerződést kötni.
Adatfeldolgozási együttműködés nem csupán a felek megállapodása alapján jöhet létre,
ugyanis az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján
létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok
típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait
meghatározó – szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az
adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. Ennek megfelelően az adatkezelő és
adatfeldolgozó közötti jogviszony egyes elemeit nemcsak szerződés, de például jogszabály
is meghatározhatja.
A GDPR szerint az adatfeldolgozóval kötendő szerződés vonatkozásában az alábbi kötelező
elemeket szükséges rögzíteni:
a) annak előírását, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az
adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli (kivéve: ha az adatkezelést az
adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabály írja elő; ebben az esetben erről a
jogszabályi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően
értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből
tiltja);
b) az adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére általa
feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon
alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
c) az adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
végrehajtani annak érdekében, hogy a kockázattal arányos szintű adatbiztonságot
garantálja;
d) az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kizárólag az adatkezelő írásbeli (eseti vagy
általános) felhatalmazása alapján vehet igénybe;
e) az adatfeldolgozó az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban,
hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó
kérelmek megválaszolása tekintetében;
f) az adatfeldolgozó köteles segíteni az adatkezelőt az adatkezelés biztonságával, az
adatvédelmi incidens bejelentésével, az érintett tájékoztatásával, az adatvédelmi
hatásvizsgálattal és az előzetes konzultációval kapcsolatos kötelezettségek
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teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó
rendelkezésére álló információkat;
g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő
döntése alapján az adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat
az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha jogszabály az
személyes adatok tárolását írja elő;
h) az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt,
amely a fenti kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely
lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr
által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
3. Adatfeldolgozó igénybevétele esetén figyelembe veendő további szempontok
A MAZARS kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő
garanciákat nyújtanak a GDPR követelményeinek való megfelelés, és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Ezen
garanciák meglétéről és fenntarthatóságáról az adatkezelőnek meg kell győződnie és már a
kiválasztási folyamat során olyan minimumkövetelményeket kell meghatározni az
adatfeldolgozóval szemben, amelyek biztosítják a garanciák fennállását.
A MAZARS minden szükséges intézkedést megtesz adatfeldolgozóival szemben, amelyek
alapján az adatfeldolgozók biztosítják különösen:
a) az érintettek jogainak védelmét és az adatok biztonságát szolgáló megfelelő technikai
és szervezési intézkedések végrehajtását, ehhez megfelelő szakértelemmel és
erőforrásokkal rendelkeznek;
b) a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elveinek érvényesülését, azaz a
megoldásaikat, folyamataikat az adatvédelmi szempontok figyelembe vételével
alakították ki, a megfelelőség fenntartásáról gondoskodnak;
c) az adatkezelő utasításainak megfelelő határidőn belüli végrehajtására felkészültek;
d) az adatkezelési műveletekben résztvevő alkalmazottaik megfelelő titoktartást
vállalnak;
e) adott esetben az adatok biztonságát szolgáló megfelelő tanúsítvánnyal rendelkeznek,
meglelő magatartási kódexhez csatlakoztak;
f) közreműködnek az érintettek jogainak teljesítésében;
g) lehetővé teszik a fentieknek az adatkezelő általi ellenőrzését.
Az adatfeldolgozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa feljogosított azon személyek,
akik a személyes adatokhoz hozzáférnek megfelelő tartalmú titoktartási kötelezettséget
vállaljanak.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása
alapján veheti igénybe további adatfeldolgozó közreműködését. Ennek megfelelően
ellenőrizendő, hogy az adatfeldolgozó ténylegesen vesz-e igénybe további adatfeldolgozót,
amennyiben igen, a felhatalmazás rendelkezésre áll-e.
5. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelőssége
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért,
amelyet a GDPR rendelkezéseit sértő adatkezelés okozott.
Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat
terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta
vagy azokkal ellentétesen járt el.
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A fentiekre tekintettel az adatfeldolgozói tevékenység fennállásának teljes időszakában
biztosítani kell egy olyan belső működést, amely bizonyíthatóvá teszi az adatfeldolgozó
számára adott utasítások időpontját, tartalmát és teljesítését. Ezen utasítások a GDPR
értelmében kizárólag írásban adhatók (e-mailben, ún. hibajegykezelő rendszerben vagy
bármely más írásbeli formában).
XI. Érdekmérlegelési tesztek
A MAZARS minden olyan adatkezelés esetén elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, ahol az
adatkezelés jogalapja a MAZARS vagy harmadik fél jogos érdeke. Az érdekmérlegelési
tesztek eredményeként megállapítható, hogy az adott célú adatkezelés nem okoz
szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy
szabadságaira nézve. Az érintett megfelelő tájékoztatást kap az adatkezelés módjára,
elveire és az őt megillető jogokra nézve. Az érintett az adatkezelés ellen annak tartama alatt
egyszerű és világos módon tiltakozhat, melynek következtében a MAZARS a személyes
adatait nem kezelheti tovább. Mindezek alapján az adott célú adatkezelések esetén a
MAZARS jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
A mérlegelési tesztek a munkavállalók részére a közös meghajtón M:\Mazars belső
szabályzatok\GDPR elérhetési úton elérhetőek. A nem munkavállaló érintettek az
adatvédelmi tisztviselőtől kérhetik e-mail útján az érdekmérlegelési tesztek megismerését.
XII. Záró rendelkezések
1. Hatály és felülvizsgálati rend
A jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba és visszavonásig
érvényes.
Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépésével minden olyan korábban hatályos belső
szabályzat, illetve munkáltatói utasítás hatályát veszti, amelynek figyelembevételével a
MAZARS az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá személyes adatokat kezelte.
Az Adatkezelési Szabályzat hatályba lépésének fordulónapjával bezárólag minden évben
legalább egyszer felülvizsgálatra kerül, azzal, hogy a felülvizsgálat valamennyi melléklet
tartalmára is maradéktalanul kiterjed.
Jogszabályváltozás esetén a jelen Szabályzatot és a változással érintett mellékleteket a
jogszabályi változás alapulvételével módosítani kell és az érintettekkel meg kell ismertetni a
módosítás szövegét a helyben szokásos módon és a jelen Szabályzat közlésével azonos
módon.
2. Szabályzat közzététele
A jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a MAZARS valamennyi
munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő
kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges
munkaköri kötelezettsége.
A MAZARS a jelen szabályzatot és mellékleteit a munkavállalók részére a közös meghajtón
M:\Mazars belső szabályzatok\GDPR elérhetési úton teszi közzé. A MAZARS a szabályzat
elérhetőségének helyéről és annak esetleges változásáról a munkavállalókat a helyben
szokásos módon tájékoztatja.
Kelt: Budapest, 2018. május 25.
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MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói
Korlátolt Felelősségű Társaság

Az
Adatkezelési
Szabályzat
közzétételének időpontja:
Az 1. felülvizsgálat időpontja:
Az 1. felülvizsgálat nyomán bevezetett
változtatások és hatályba lépésük
időpontja:
A 2. felülvizsgálat időpontja:
A 2. felülvizsgálat nyomán bevezetett
változtatások és hatályba lépésük
időpontja:
A 3. felülvizsgálat időpontja:
A 3. felülvizsgálat nyomán bevezetett
változtatások és hatályba lépésük
időpontja:
A 4. felülvizsgálat időpontja:
A 4. felülvizsgálat nyomán bevezetett
változtatások és hatályba lépésük
időpontja:

2018. május 25.
2018. augusztus 1.
2018. augusztus 1.
2019. január 30.
2019. január 30.
2019. október 26.
2019. október 26.
2020. február 17.
2020. február 17.

Készítette: Dr. Szávó
Anita, jogász
2.
felülvizsgálatot
elvégezte: Dr. Szávó
Anita, jogász
3.
felülvizsgálatot
elvégezte: Dr. Borsy
János, jogász
4.
felülvizsgálatot
elvégezte: Dr. Borsy
János, jogász

Jóváhagyta:
Michalak
ügyvezető
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