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Általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

Gloster Infokommunikációs Nyrt. 

A Gloster Infokommunikációs Nyrt. (a továbbiakban: Gloster, Társaság, Adatkezelő) számára kiemelt 
jelentőséggel bír a személyes adatok védelme, ezért ezen Általános adatvédelmi és adatkezelési 
tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) ad tájékoztatást a személyes adatok kezelésének és 
védelmének a Társaságnál alkalmazott legfontosabb általános jellegű szabályairól elősorban a következő 
adatok, dokumentumok tekintetében:  

- cégadatok, 
- kapcsolattartók, 
- felhasználási hely adatok, 
- meghatalmazások, 
- szerződések. 

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gloster által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a 
Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Gloster magára nézve kötelező erejűnek tekint.  

A Társaság jelen tájékoztatóval tesz eleget 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 - General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 
16 .§-a szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének. 

1. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei 
 
 

Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Rövidített cégnév: Gloster Infokommunikációs Nyrt. 
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.  
Cégjegyzékszám: 13-10-042012 
Adószám: 27294260-2-13 
tel: +3614568010 
Weboldal: https://gloster.hu/ 
e-mail: info@gloster.hu 

A Gloster elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja 
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Gloster a személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az 
adatok biztonságát garantálja. 

 

 

 

https://gloster.hu/
mailto:info@gloster.hu
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2. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama, a személyes adatok köre 
 

A Gloster Nyrt. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen 
alapulnak.  

2.1. Az Adatkezelés célja  

Az Adatkezelő a személyes adatokat szerződések megkötésének céljából, szerződött partnerek részére 
ajánlatadás, valamint az álláspályázatokra jelentkezőkkel esetlegesen munkaviszony létesítése céljából 
kezeli.  

Az egyes adatkezelések ennek keretében: 

- Céges kapcsolattartók adatainak kezelése 
- Álláspályázatot beküldők adatainak kezelése 
- Weboldalunk és közösségi média felületeink adatkezelése 
- Küldemények adatainak kezelése 
- Magánszemély ügyfelek adatainak kezelése. 

Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésére bocsátott, megadott, 3. pont szerinti személyes adatokat a 
jelen pontban írt céltól eltérő célra nem használja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy a 
bíróság, illetve egyéb hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában 
- kizárólag az erre vonatkozó bírósági, hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett 
hozzájárulása alapján lehetséges. Nem minősülnek illetéktelen harmadik személynek a Társaság 
mindenkori a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdésének 2. pontja és a jelen Tájékoztató 
2.2. pontja szerinti leányvállalatai, amelyek részére történő adattovábbításhoz az Érintett/ Felhasználó a 
jelen tájékoztató elfogadásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja. A Társaság leányvállalatainak 
felsorolását jelen tájékoztató 2.2. pontja tartalmazza. A Társaság egyes leányvállalatai saját adatkezelési 
tájékoztatójukban tehetik közzé az adott leányvállalat tevékenysége vonatkozásában az adatkezelés 
speciális szabályait. 

2.2. A Társaság leányvállalatai 

Cégnév Székhely Cégjegyzékszám 

Euroway Networking Kft. 
 

2142 Nagytarcsa, Csonka János 
utca 1/A. A/2. ép. 

13-09-202159 

TMSI Kft. 
 

2142 Nagytarcsa, Csonka János 
utca 1/A. A/2. ép. 

13-09-203488 

Cableline Technologies Kft. 
 

2142 Nagytarcsa, Csonka János 
utca 1/A A/2. ép. 

13-09-182301 

Gloster Telekom Távközlési 
Kft. 

 

2142 Nagytarcsa, Csonka János 
utca 1/A A/2. ép. 

13-09-208675 

 

 

 



 

3 
 

2.3.  Az Adatkezelés jogalapja 

A szerződéskötés érdekében bekért dokumentumok, és az azokon szereplő személyes adatok kezelése az 
Adatkezelő azon jogos érdekének érvényesítéséhez szükségesek, hogy Adatkezelő biztosíthassa a 
szerződésben rögzített – többek között szolgáltatási - kötelezettségét. 

A szükséges dokumentumok, adatok rendelkezésre bocsátása a szerződéskötés előfeltétele. Az érintett – 
a szerződéskötés megkötése érdekében – köteles az Adatkezelő által bekért dokumentumokat, adatokat 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatás megtagadása vagy határidőn túli teljesítése 
esetén Adatkezelő a szerződéskötéstől – még az egyéb feltételek teljesítése esetén is – elállhat. 

Adatkezelő a bekért dokumentumokat, adatokat a szerződés létrejötte esetén, annak hatálya alatt is meg 
kívánja őrizni esetleges későbbi ellenőrzés céljából, szerződéskötés esetén tehát a megadott adatok 
kezelésének jogalapja maga a Szerződés. 

2.4.  Az Adatkezelés időtartama 

A Társaság a személyes adatokat kizárólag a 2.1. pont szerinti cél eléréséhez szükséges legrövidebb ideig, 
de legkésőbb a jogszabály által meghatározott időtartam lejártáig, ilyen rendelkezés hiányában a személyes 
adatok Adatkezelő rendelkezésére bocsátásától számított 1 (egy) évig kezeli. Az Adatkezelő az Érintett 
személyes adatait mindaddig kezelheti, amíg az adatkezelés célja fennáll (Szerződés lejáratát, illetve az 
elszámolás elévülését követően). Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését megszünteti, amennyiben 
a Felhasználó személyes adatainak törlését az Infotv. 14.§ e) pontja alapján vagy a GDPR 17. cikkében 
foglaltak szerint kérte. 

3. A kezelt személyes adatok köre 

A Társaság kizárólag a Felhasználó által megküldött és az ahhoz csatolt egyéb dokumentumokat, illetve az 
ezekből megismerhető személyes adatokat kezeli. 

4. Az Adatkezelés elvei 

Személyes adatot kizárólag a 2.1. pontban meghatározott célból, a tisztesség és törvényesség 
követelményének megfelelően lehet rögzíteni és kezelni. 
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
Az adatkezelésnek az adatkezelés céljával arányban kell állnia. 
A Társaság vállalja, hogy a birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokat az Infotv., a GDPR, valamint 
a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési irányelvek maximális figyelembe vételével kezeli, azt a jelen 
tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőn kívül a jelen tájékoztatóban meg nem jelölt vagy illetéktelen 
harmadik személynek nem szolgáltatja ki. 
A Társaság csak kivételes esetben – bírósági, hatósági határozat vagy törvényi rendelkezés alapján - teszi 
hozzáférhetővé a Felhasználó személyes adatait harmadik személyek számára. 
A Társaság kötelezi magát, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározottaknak megfelelően 
gondoskodik az adatok integritásáról és bizalmas jellegéről továbbá a GDPR 32. cikkben foglaltak szerint 
gondoskodik az adatkezelés biztonságáról. Ennek érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, illetőleg megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 
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5. Az egyes adatkezelések 

5.1. Céges kapcsolattartók adatainak kezelése  

Ha az Érintett a Társaság valamely jelenlegi vagy jövőbeli partnere munkatársaként, kapcsolattartójaként 
kerül kapcsolatba a Társasággal, a személyes adatait (nevét, munkakörét (beosztását), aláírását, céges 
telefonszámát, e-mail címét, postacímét) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a Gloster és a 
partner cég, szervezet arra vonatkozó jogos érdeke alapján kezeljük, hogy a két szervezet egymással 
kapcsolatot tudjon tartani az üzletmenet során. Az adatkezelés célja a két szervezet közötti kapcsolattartás 
biztosítása. Az adatokat legfeljebb a kapcsolattartói minőség fennállásáig kezeljük, ám ha szerződésben, 
vagy egyéb, kötelezően megőrzendő dokumentumban is feltüntetésre került, az adott dokumentum 
jogszabályban előírt kötelező megőrzési idejéig (szerződések, egyéb számviteli bizonylatok esetében 8 
évig) megőrizzük. A szerződéseket, számviteli dokumentumokat könyvviteli szolgáltatónknak 
(CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 1037 Budapest, Góbé utca 
23. fszt. 1.) mint adatfeldolgozónak továbbítjuk. 

5.2. Álláspályázatot beküldők adatainak kezelése  

Ha az Érintett a Társaság által közzétett álláshirdetésre jelentkezik, vagy önkéntesen önéletrajzot, 
álláspályázatot küld részünkre, az Érintett önéletrajzában, pályázatában megadott személyes adatokat, 
valamint az önéletrajz másolatát, és amennyiben részünkre ilyet küld, a bizonyítványok, képzettséget 
igazoló iratok adatait és ezek másolatait kezeljük. Az önéletrajzi adatok és kapcsolódó dokumentumok 
kezelésének célja a jelentkezők szűrése és döntés meghozatala a munkaviszony létesítéséről, a megadott 
kapcsolattartási adatok kezelésének célja a kapcsolattartás a jelentkezővel. A pályázónak kifejezetten 
nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja, azonban az nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés 
jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Természetesen amennyiben a 
hozzájárulást visszavonta, pályázatát a kiválasztási folyamat során nem tudjuk a továbbiakban figyelembe 
venni. Az önéletrajzot és kapcsolódó dokumentumait addig az időpontig kezeli a Társaság, amíg a 
munkaviszony létesítéséről szóló döntést közöljük, ezt követően törlésre kerülnek.  

Weboldal és közösségi média felületek adatkezelése  

A www.gloster.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy 
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak 
böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén 
küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét 
tároljuk, semmilyen más információt nem.  

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-
k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Gloster webhelyén.  

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az 
ismertetett módon és céllal mérjék, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy 
a böngészőben 

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy1 

• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

http://www.gloster.hu/
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Weboldalunkon az Érintettnek lehetősége van üzenetküldés formájában felvenni velünk a kapcsolatot. 
Ennek során az Érintett nevét, e-mail címét, illetve, ha visszahívást kér, telefonszámát, valamint az üzenet 
tartalmát kezeljük. Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, jogalapja az Érintett 
hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat, ám ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. Az Érintett kapcsolattartási célból megadott adatait érdeklődése megválaszolása, valamint 
az így létrejövő üzleti kapcsolat fennállása alatt kezeljük.  

Ha az Érintett a Gloster Facebook oldalait meglátogatja, az aktivitásokat (posztok, hirdetések) kedveli, 
megosztja, illetőleg kommentet, véleményt helyez el az oldalon, az Érintett saját Facebook profiljában 
beállított és engedélyezett nyilvános adatai más Facebook felhasználók, látogatók (ideértve a Glostert is) 
számára is publikusan megtekinthetők lehetnek. A Gloster adatkezelésének célja a szolgáltatásainak 
megismertetése a közösségi médián keresztül, az adatkezelés jogalapja pedig a szolgáltatásai 
népszerűsítésére, megismertetésére irányuló jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az adatokat 
pedig a Társaság legfeljebb a Facebook oldal megszüntetéséig kezeli. A Facebook oldalon a Gloster által 
megrendelt, közzétett hirdetések elemzéséből származó, a Gloster által a Facebook adminisztratív oldalán 
elérhető, hozzáférhető adatok kizárólag statisztikai célú, összesített adatok; nem tartalmaznak személyes 
adatot, illetve olyan információkat, melyekből adott személy egyértelműen beazonosítható lenne.  

5.3.  Küldemények adatainak kezelése  

Ha az Érintett akár postai, akár elektronikus küldeményt küld részünkre (ideértve a munkatársak nevére 
címzett, de a Gloster székhelyére, postai, illetve e-mail címeinek valamelyikére küldött leveleket, e-maileket 
stb.), a küldemény, üzenet feladóját, a feladó címét vagy e-mail címét, valamint az általa közölt egyéb 
személyes adatot (ideértve az e-mail üzenetek és a nem magáncélú küldemények tartalmát is) kezeljük. Az 
adatkezelés célja a beérkező küldemények fogadása és feldolgozása, valamint e-mailek esetében a 
levelezőrendszer (beleértve a mentéseket is) üzemszerű és biztonságos működtetése. Az adatkezelés 
jogalapja a Glosternek a küldemények kezelésére vonatkozó jogos érdeke. Az adatkezelés időtartama 
legfeljebb a beérkezés évének utolsó napjától számított 5 év.  

5.4.  Magánszemély ügyfelek adatainak kezelése  

A Társaság egyéni vállalkozó, illetve magánszemély partnerei (alvállalkozó, megbízott, vevő stb.), ügyfelei 
esetében a nevet, a szerződés tárgyát, ellenértékét (pl. vállalkozási díj, vételár), banki teljesítés esetén a 
bankszámlaszámot a szerződés teljesítése, mint jogalap (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapján 
kezeljük. A címet (székhelyet), adószámot a Gloster-nek az adó- és számviteli előírásoknak való 
megfelelésre vonatkozó jogos érdeke, a kapcsolattartási adatokat (telefonszám, e-mail cím) pedig a 
partnerekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartásra vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont) alapján kezeli a Társaság. Az adatkezelés célja a magánszeméllyel kötött szerződés teljesítése, a 
számlák szabályszerű elszámolása és az adójogi kötelezettségek teljesítése, valamint a kapcsolattartás. 
Az adatkezelésre a szerződések és számlák, mint számviteli bizonylatok jogszabályban előírt kötelező 
megőrzési idejéig kerül sor (8 év), a kapcsolattartási adatok esetében pedig az üzleti kapcsolat fennállásáig. 
A szerződéseket, számlákat a könyvviteli szolgáltatónknak (CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói 
Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 1037 Budapest, Góbé utca 23. fszt. 1.), mint adatfeldolgozónak 
továbbítjuk. 

6. Rendelkezés személyes adatokról 

6.1. A hozzáférés joga 

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatait. Ammennyiben 
a Társaság kezeli az érintett személyes adatait, úgy az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokról 
másolatot kapjon, illetve az alábbiakról is érdeklődhet: 
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• az adatkezelés célja; 
• milyen típusú személyes adatokat kezelünk; 
• kivel közöltük (vagy kivel fogjuk közölni) az érintett személyes adatát; 
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
• az Érintett jogai a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, tiltakozáshoz, panasztételhez. 

6.2. Helyesbítéshez való jog 

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak helyesbítését, ha azok hibásan kerültek 
rögzítésre, vagy más okból pontatlanok, illetve, ha megváltoztak.  

6.3. Törléshez való jog 

A GDPR lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben az Érintett kérje a személyes adatai törlését, a következő 
esetekben: 

• a személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből azokat kezelte; 
• az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, és az Érintett ezt visszavonja; 
• az adatkezelés jogalapja a Gloster jogos érdeke, és az Érintett eredményesen tiltakozik az adatkezelés 
ellen (lásd a 7. pontot); 
• a személyes adatot jogellenesen kezelte a Társaság; 
• a személyes adatot jogszabályi előírás miatt törölni kell. 
 
6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy meghatározott ideig a személyes adatot nem lehet felhasználni, 
azt elkülönítve kell tárolni, amíg döntés születik az adat sorsáról. 

Az alábbi esetekben az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza az adatkezelést: 

• jogellenes adatkezelés esetén, ha az Érintett a törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 
• már nincs szüksége a Társaságnak az Érintett személyes adatára, de az Érintett igényli azokat jogi igénye 
érvényesítéséhez; 
• amíg megvizsgáljuk a tiltakozási kérelmét, ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

6.5. Adathordozhatósághoz való jog 

Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelés jogalapja az Érintettel kötött 
szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont), és elektronikus adatkezelés történik, az 
Érintett kérheti, hogy ezeket a személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, és másik 
adatkezelőnek továbbítsa. Ha ennek technikai feltételei adottak, kérheti az adat közvetlen továbbítását is a 
másik, Érintett által megjelölt adatkezelő részére. 

7. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei 

Az Érintett a GDPR 21. cikkében meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatának kezelése 
ellen, ha annak jogalapja a Gloster vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont). Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 
huszonöt (25) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről 
a Felhasználót írásban tájékoztatja. A tájékoztatás kézhezvételétől vagy annak elmaradása esetén az 
Érintettnek harminc (30) napon belül van keresetindítási joga az illetékes bíróság előtt. 
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A Társaság adatkezelésével kapcsolatosan az Érintett hatósági panasszal is élhet, melyet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthat be (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-
11.telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).  

Az Érintett jogai érvényesítése érdekében az Infotv., illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, amely az ügyben 
soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint 
az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése, problémája van, az alábbi 
elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk: 

Gloster Infokommunikációs Nyrt. 
Postacím: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.  
E-mail: bassola.eszter@gloster.hu 
 

8. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

A Gloster számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó 
szerverein találhatók meg. 

A Gloster a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

• csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 

• hitelessége és hitelesítése biztosított; 

• változatlansága igazolható; 

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

A Gloster az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen. 

A Gloster a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól 
(e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására 
vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Gloster megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.  

A Társaság adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

A Gloster által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat 
harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi 
kötelezettségből, vagy ha ehhez az Érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta. 

9. Egyéb információk 

mailto:bassola.eszter@gloster.hu
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E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett 
egyoldalúan módosítsa.  

A Társaság a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett az e-mail címének megadásakor egyben 
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.  

10. Fogalmak 

 

• „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; 1 

• „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. Jelen tájékoztatóban Adatkezelő alatt a Gloster értendő.  

• „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

• „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. 

• „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

• „Érintett”: azonosított vagy azonosítható természetes személy. 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. 

• „Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
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; 

• „személyes adat”: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó 
következtetés; 

• „különleges személyes adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi 
adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adat.  


