ADATKEZELÉSI ÉS -FELDOLGOZÁSI
NYILATKOZAT
az ARKCONSULTING Kft. azon ügyfelei részére, akiknek
a társaság könyvviteli, valamint bérszámfejtési /
munkaügyi szolgáltatásokat nyújt
Dátum: 2018-05-24

Milyen szerepe van e nyilatkozatnak?
Az ARKCONSULTING Kft. (székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 66. III. em. 26., cégjegyzékszám: 01 09
870667, adószám: 13738138-2-42) és Ügyfelei között könyvviteli, illetve bérszámfejtési / munkaügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések köttettek. E szerződések teljesítése során az ARKCONSULTING
Kft. és alvállalkozói (a továbbiakban együttesen értve: ARKCONSULTING Kft.) az Ügyfelei személyes
adataihoz hozzáfér, hiszen ez a tevékenységével összefüggésben, a szerződésekben foglalt kötelezettségek
teljesítéséhez elengedhetetlen, melynek értelmében az ARKCONSULTING Kft. „Adatfeldolgozó” szerepkört
tölt be az Európai Unióban és Magyarországon hatályos adatvédelmi jogszabályokban definiáltak szerint.
E nyilatkozattal a fentiekkel összefüggésben az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat rögzíti, azonban a
fennálló együttműködéseket operatívan nem érinti.
Az ARKCONSULTING Kft., mint „Adatfeldolgozó” e nyilatkozat tudomásulvételét kéri Partnereitől, melyre
vonatkozóan „Adatfeldolgozási megállapodás” dokumentumot juttat el Ügyfeleinek, mint
„Adatkezelőknek”, mely elfogadása cégszerű aláírással történik.

Az ARKCONSULTING Kft. nyilatkozata:
Kovácsné Garas Krisztina cégvezető az ARKCONSULTING Kft. nevében, és a társaság aláírásra jogosult
személyeként az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kezelt személyes adatok kategóriái
Az ARKCONSULTING Kft. tevékenységéből, és szerződéses kötelezettségéből fakadóan számos adathoz
hozzáfér. Ezek elkülönítése az alábbi kategóriák szerint történik:
1. Könyvelési tevékenység: E kategóriában az Ügyfél által az ARKCONSULTING Kft., mint
„Adatfeldolgozó” részére átadott, könyvelt dokumentumok személyes adattartalmának kezelése
történik – úgy, mint
 Szállító számla kiállító partner munkavállalójának neve és elérhetősége (ügyintéző)
 Szállító levélen feltüntetett név, e-mail cím, telefonszám
 Vevő számlán feltüntetett magánszemély vásárló adatai a számla kötelező tartalmi elemei
alapján (Áfa törvény 169. § előírásai)
 Szerződések esetén a Szerződő fél neve, személyes adatai (születési helye, ideje,
édesanyja neve, adóazonosító jele, lakcíme, személyi igazolvány száma)



Jegyzőkönyvek esetén a vezető tisztségviselő neve, személyes adatai (születési helye,
ideje, édesanyja neve, adóazonosító jele, lakcíme, személyi igazolvány száma)

2. Bérszámfejtési / munkaügyi tevékenység: E kategóriában az Ügyfél által az ARKCONSULTING Kft.,
mint „Adatfeldolgozó” részére átadott, bérszámfejtett munkavállalók személyes adattartalmának
kezelése történik – úgy, mint
 Beazonosításhoz szükséges adatok (név, születési név, édesanyja neve, születési hely és
idő, lakcím)
 Adózáshoz kapcsolódó adatok a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően
(adóazonosító jel, TAJ szám, állampolgárság)
 Munkavállaláshoz kapcsolódó adatok a hatályos törvényi előírásokkal összhangban
(alapbér, betöltött pozíció / munkakör megnevezése, heti óraszám, iskolai végzettséget
igazoló okmányok másolata, jelenléti ív, bankszámlaszám, OEP igazolvány)
 Családi állapotra vonatkozó adatok (családi állapot, gyermekek száma és személyes
adatai, TAJ számai, gyermekek születési anyakönyvi kivonata, GYÁP igénylés esetén házasvagy élettárs neve, adóazonosítója, munkahelyi adatai, TAJ száma)
 Egészségügyi adatok (fogyatékosság, GYES/GYED/CSED/GYÁP, táppénz igazoló
dokumentum, baleseti táppénz igazoló dokumentum)
 Előző munkáltató / munkahely adatai (kilépő papírok, adatlap, igazolás a TB nyilvántartás
adatairól, igazolólap álláskeresési járadék és segély megállapításához, ’T1041,
munkáltatói igazolás)
 Egyéb, szabadságigénnyel kapcsolatos adatok (közeli hozzátartozó halála esetén
pótszabadság igényléséhez halotti anyakönyvi kivonat másolata)

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az ARKCONSULTING Kft. és a Megbízói között fennálló szerződéses kötelezettség.

Az adatkezelés időtartama
Az ARKCONSULTING Kft. részére az adatok havi rendszerességgel érkeznek a Megbízó által a fennálló
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése céljából. E dokumentumok, és az ebben foglalt adatok a
szerződés fennállását követő 60 nap után digitális archiválásra kerülnek a rendszeren belül, majd a
megszűnést követő ötödik év végén végleges törlésre kerülnek – kivéve, ha a Megbízott egyéb kéréssel nem
fordul a társasághoz a megőrzésre vonatkozóan.

Az adatkezelés biztonsága
Az ARKCONSULTING Kft., mint „Adatfeldolgozó” köteles megfelelő intézkedésekkel biztosítani, hogy az
irányítása alatt eljáró, személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az
„Adatkezelő” utasításának megfelelően kezelhessék a személyes adatokat - kivéve, ha az ettől való eltérésre
uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Amennyiben az „Adatfeldolgozó” megítélése szerint valamely
utasítás jogszabályba ütközik, köteles erről az „Adatkezelőt” késedelem nélkül írásban értesíteni.
Az írásbeliségre a szerződés kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az irányadók. Ennek hiányában
írásbelinek minősül az egyik fél által a másik félhez továbbított postai küldemény, fax üzenet, elektronikus
levél.
Fentiek értelmében a társaság tevékenysége során biztosítja a személyes adatok feldolgozását végző
feljogosított személyek


megbízhatóságát




megfelelő képzésben való részvételét
titoktartási kötelezettség vállalását – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség
hatálya alatt egyébként nem állnak. (Az „Adatkezelő” erre irányuló kérése esetén az
ARKCONSULTING Kft. köteles haladéktalanul az Ügyfele rendelkezésére bocsátani a titoktartási
kötelezettség vállalását alátámasztó dokumentumokat.)

Az „Adatfeldolgozó” 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. Továbbá kijelenti és szavatolja, hogy saját költségén 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 személyes
adatoknak a szerződéssel összefüggésben történő feldolgozásával kapcsolatban. (A biztonság megfelelő
szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan
kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.)

Együttműködés az adatkezelővel
Az ARKCONSULTING Kft., mint „Adatfeldolgozó” a személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése
érdekében, a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeli és dolgozza fel – beleértve a személyes
adatok valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is. Az
„Adatfeldolgozó” kötelezi magát arra, hogy az „Adatkezelő” írásbeli jóváhagyási nélkül




az adatokat nem másolja le,
illetéktelen harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja,
megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személy hozzáférjen.

A társaság az adatfeldolgozást az Ügyfelei írásbeli utasítása alapján végzi. Ez alól kivétel, ha az adatkezelést
az „Adatfeldolgozóra” alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő, mely esetben az „Adatfeldolgozó” az
„Adatkezelőt” az adatkezelést megelőzően értesíti – kivéve, ha azt az adott jogszabály fontos közérdekből
tiltja.

Eljárás adatvédelmi incidens esetén
Az „Adatfeldolgozó” az adatvédelmi incidenst az arról való tudomásszerzést követően indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül köteles bejelenteni az „Adatkezelőnek” az alábbiak szerint:
 ismerteti az incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges
számát
 közli az adatvédelmi tisztviselő, vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit,
 ismertetni az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket – beleértve adott
esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok - további indokolatlan
késedelem nélkül - később részletekben is közölhetők.

Az „Adatfeldolgozó” együttműködik az „Adatkezelővel”, és segítséget nyújt részére az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedésekkel kapcsolatban, és
- amennyiben a Rendelet alapján szükséges - az érintettek tájékoztatásában is.

Jogi környezet
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