
Adatkezelési tájékoztató 
személyes adatok kapcsolatfelvétellel összefüggő kezeléséről 

 
Az Állásteremtő Munkaerőkölcsönző Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a 

www.aszosz.hu oldalon honlapot működtet, amelyen ún. kapcsolati űrlap is található. A kapcsolati űrlap 

kitöltésével, üzenete begépelésével az érintett kapcsolatba léphet az Adatkezelővel, információt, 

tájékoztatást kérhet működésünkről, álláslehetőségeinkről, az egyszerűsített foglalkoztatás sajátos 

szabályairól. A jelen tájékoztató célja, hogy információkat nyújtson arról, hogy a megadott személyes 

adatokat az Adatkezelő milyen feltételek mellett kezeli. Eljárásainkat a hatályos jogszabályokra, 

elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi 

rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire tekintettel alakítottuk ki.  

 

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet 

nekünk a megadott lenti elérhetőségeken. 

Szövetkezetünk adatai, elérhetőségei a következők: 
Név: Állásteremtő Munkaerőkölcsönző Szociális Szövetkezet 
Székhely: Székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre u. 11 
Cégjegyzékszám: 13-02-051272 
Telefonszám: +36 88 610 749 
E-mail: info@aszosz.hu 
 
A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolat létesítése az érintett, illetve az általa képviselt 
társaság és az Adatkezelő között. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával és adatainak 
elküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen 
tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  
 
Az érintettek köre: a kapcsolati űrlapot kitöltő természetes személyek, az Adatkezelőtől írásban 
tájékoztatást kérő személyek. 
 
A kezelt adatok köre: Érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe, valamint az üzenetben esetlegesen 
megadott egyéb adatok. A név, telefonszám és e-mail cím az érintett azonosításához, az érintettel való 
kapcsolatfelvételhez szükséges. 
 
Az adatok címzettjei: az adatokat az Adatkezelő illetékes tisztviselőjén kizárólag az összetett 
humánerőforrás-szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó illetékes munkatársai ismerhetik meg.  
 
Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót bíz meg, vesz 
igénybe. Az adatfeldolgozók adatai a következők:  
 
Adatfeldolgozó 1. Cégnév: MD OFFICE Ügyviteli Szolgáltató Kft.  
 Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem utca 1/B.,  
 Cégjegyzékszám: 19-09-512601,  
 Adószám: 22619321-2-19. 
 

http://www.aszosz.hu/


Az adatfeldolgozó az Adatkezelő részére többek között könyvelési és a munkavállalók be- és 
kijelentéseivel jelentéseivel, valamint bevallásaival kapcsolatos feladatokat lát el. 
 
Adatfeldolgozó 2. Cégnév: Forza Consulting Kft.  
 Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 50.,  
 Cégjegyzékszám: 01-09-334839,  
 Adószám: 22622457-2-41. 
 
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő részére többek között toborzási, ügyfélszolgálati kapcsolatokat lát el. 
 
Az adatkezelés időtartama: az adatokat - egyéb adatkezelési jogalap hiányában - az Adatkezelő az 
adatok felvételét követő a 2. év végéig kezeli, ezt követően megsemmisíti, törli. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az 
adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az érintett nem tud tájékoztatást kérni, nem tudja írásban 
felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a honlapon keresztül. Az üzenet elküldéséhez minimálisan a 
következő adatok megadása szükséges: az érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe.  
 
Az érintett jogai: az érintett személy 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
b) kérelmezheti azok helyesbítését,  
c) kérelmezheti azok törlését,  
d) visszavonhatja a korábban tett adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, ez azonban a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti; 
e) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az adatkezelők az adatokat ne töröljék, vagy ne 
semmisítsék meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 
túlmenően más céllal az adatot ne kezeljék), 

f) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,  
g) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult 

arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az 
adatkezelő. 

h) megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás 
joga az 1. fejezetben írtak szerint. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: minden szükséges technikai és szervezési 
intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok 
sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Honlapunkat, 
informatikai rendszereinket erős védelemmel láttuk el, a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú 
dokumentumainkat fizikailag is elzárt helyen őrizzük.  
 

Jogorvoslat: Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36-1-391-
1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 
 

 


