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AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 
 
Adatkezelésünk során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően járunk el: 

− Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (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 (általános adatvédelmi rendelet, a 
 továbbiakban: GDPR) 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

− a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
− a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
− a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 

valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kkt.) 

− a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.) 
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 
 
 
 

1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). 
 

2. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés). 
 

3. Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a 
továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés). 
 

4. Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló 
adatkezelés). 
 

A FAL-CON AUDIT Kft. egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak 
egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során 
változhat. 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

1. Az érintett személyes hozzájárulásában foglalt adatok. 
2. A szerződő fél és kapcsolattartói esetében az érintettek családi- és utóneve, e-mail címe, 

telefonszáma, munkahelyi beosztása, titulusa, munkahelyi vagy személyes 
hozzájárulással megadott postai elérhetősége 

3. Az érintettek családi, és utóneve, anyja neve, állandó lakcíme, születési időpontja, 
személyi azonosító okmányának száma, személyi azonosító okmányának fénymásolata, 
lakcímkártyájának fénymásolata 

4. A könyvvizsgálat elvégzése során megszerzett személyes adatok köre változó. Az a 
megvizsgálat és a könyvvizsgálati dokumentáció részét képező bizonylatok 
adattartalmától függ. 

Az adatkezelés célja a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenység 
elvégzése. 

A FAL-CON AUDIT Kft a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét 
a Kkt. 45. §-a értelmében írásbeli szerződés alapján végzi. Az adatok kezelésének jogalapja a 
szerződésen alapul, a szerződést aláíró fél és a rá vonatkozó személyes adatok vonatkozásában. 
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Az előző pont szerinti szerződés teljesítése keretében a vállalkozás számára hozzáférhetővé 
váló személyes adatok (így például a szerződésben szereplő kapcsolattartó adatai vagy a 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység jogszabályi előírásai és 
szakmai irányelvei, követelményei szerinti feladat ellátás során megismerni szükséges vagy 
szükségesnek ítélt személyes adatok) kezelésének jogalapja a vállalkozás jogos érdekén alapul. 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásban megadott határidőig. 
Határozatlan időtartamú hozzájárulás esetén visszavonásig, de legfeljebb az 
adatkezelésre okot adó körülmény megszűnéséig. 

2. Szerződésen alapuló adatkezelés esetén a szerződés időtartama alatt, annak 
megszűnéséig. 

3. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a jogi kötelem időtartama alatt, annak 
megszűnéséig. 

4. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adat megszerzésének évét követő 8. év 
végéig. 

5.  

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

A FAL-CON AUDIT Kft a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az 
érintettek számára. 

Tájékoztatáshoz való jog 

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában írásban vagy más 
módon megilleti az érintettet. 

Tájékoztatás az érintett kérésére 

Cégünk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk.  

 

Kötelező tájékoztatás 

A FAL-CON AUDIT Kft. adatvédelmi tisztviselője Bödecs Barnabás ügyvezető. 
Elérhetőségei: +36-70-3180872, bodecs.barna@fal-con.hu 
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Az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatást ad az érintettnek arról, hogy 

a) kérelmezheti a cégtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés 
esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az 
érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

b) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő 
visszavonásához való jog megilleti, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

c) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: 
Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásához joga van; 

d)  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 
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 
 

A FAL-CON AUDIT Kft az „Adatkezelési tájékoztatót” honlapján közzéteszi, ennek 
hiányában a szerződések mellékleteként biztosítja ügyfelei számára. 

Amennyiben cégünk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 
végzése körében kezelt adatokat nem közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy a 
vállalkozásnak nem áll fenn az érintettel szemben a 33. és 34. pontokban írt tájékoztatási 
kötelezettsége figyelemmel arra, hogy a Kkt. a jogszabályi kötelezettségen alapuló 
könyvvizsgálói tevékenység vonatkozásában szigorú titoktartási kötelezettséget ír elő.  

 Hozzáférés joga 

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól 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;  
c) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama  
d)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén 
ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz 
kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

e) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
f)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  

A vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az érintett 
rendelkezésére bocsátja.  
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Helyesbítéshez való jog 

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

Cégünk az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az 
érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy 
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden 
jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. 

A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, 
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 az adatkezelés alapját képező hozzájárulását 

(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre 

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
e) a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 

Az érintett törlési kérelmének cégünk nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a 
személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség 
teljesítéséhez. 

Cégünk a törlésről jegyzkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni 
tudja. A jegyzőkönyvet az a személy írja alá, akinek erre a munkaköri leírása nyomán 
jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza: 

 
a) az érintett nevét 
b) a törölt személyes adattípust  
c) a törlés időpontját. 

 

A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat 
továbbításra került. 
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 Az adatkezelés korlátozáshoz való jog 

 korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 
Cégünk az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását;  
c) cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; 

 
Tiltakozás 

 

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 
adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.  

A FAL-CON AUDIT Kft. az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha 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.  

 

A FAL-CON AUDIT Kft adatkezelési szabályzata 2018. május 25-én lépett hatályba. Jelen 
tájékoztatóban foglalt információk erre az időpontra visszamenőleg hatályosak. 

Budapest, 2018. június 7. 

 

Bödecs Barnabás 

adatvédelmi tisztviselő 

FAL-CON AUDIT Kft. 


