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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban:
GDPR) szerint a Barabás Téglakő Kft. az alábbi tájékoztatást adja. A Barabás Téglakő Kft. gazdasági tevékenységével összefüggésben, valamint a www.barabasteglako.hu és a www.terkomagazin.hu honlapon megvalósuló
adatkezelésekkel kapcsolatban kijelenti, hogy elkötelezett partnerei, vásárlói személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Barabás Téglakő Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban felmerülő információk, az Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a www.barabasteglako.hu oldalon. A Tájékoztató
módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
1.1. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Adatkezelő neve: Barabás Téglakő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Email címe: info@barabasteglako.hu
Cégjegyzékszáma: 19-09-502847
1.2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
„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;
„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;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„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;
„az 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;
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„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.
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, jogos érdeken, szerződésen vagy törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Az Adatkezelő adatkezeléseit különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok határozzák meg:
• 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) (továbbiakban: GDPR)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.
• Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv tv.)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgy. tv.)
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, jogos érdeken, szerződésen vagy törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit, vásárlóit.
Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége és felelőssége
az érintett hozzájárulásának beszerzése!
Az érintett (vásárló) szavatol azért, hogy a szolgáltatásaink igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
Bármely érintett (érdeklődő, kapcsolatot kezdeményező) e-mail címének, adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő
vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címmel és/vagy adatokkal ös�szefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatok tekintetében sem automatizált döntéshozatalt,
sem profilalkotást nem végez.

2. ADATKEZELÉSEK
2.1. KAPCSOLATFELVÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS (KÉRDÉSE VAN? ÍRJON NEKÜNK! ŰRLAP KITÖLTÉSE) SORÁN
MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
A Kapcsolat menüpontban található űrlap kitöltésével az érdeklődőknek lehetősége van az Adatkezelővel kapcsolatot létesíteni. Az Adatkezelő termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó kérdések megválaszolására hozta létre a Kérdése van? Írjon nekünk! űrlapot, melynek kitöltésével a lehető leggyorsabban választ kaphat a kérdéseire és kapcsolatot létesíthet az Adatkezelővel.
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Adatkezelés célja: Az érdeklődő kérdéseinek megválaszolása, Adatkezelővel való kapcsolat felvétel lehetőségének megteremtése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés/üzenet
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe adatfeldolgozót az Adatkezelő az adatkezelés során.
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tud kapcsolatot létesíteni az
Adatkezelővel, nem tud az esetlegesen felmerülő kérdéseire választ kapni.
Az érintett jelen pontban írt adatkezelés során megadott személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást az
Adatkezelő neve és elérhetőségei pontban megadott elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása semmilyen feltételhez nem kötött és díjmentes.
2.2. KÖNYV & MAGAZIN MENÜPONTBAN MEGRENDELHETŐ KIADVÁNYOKKAL (TÁRCZY LÁSZLÓ: TÉRKÖVEK, TÉRKŐ MAGAZIN) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A Könyv & Magazin menüpontban két kiadvány megrendelésére is lehetősége van az érintetteknek. A Térkő Magazin (amely a www.terkomagazin.hu oldalon is megrendelhető), valamint Tárczy László Térkövek című könyve
megrendelhető az alábbiakban felsorolt adatok megadását követően.
Adatkezelés célja: A Könyv & Magazin menüpontban található kiadványok megrendelése. A Térkő Magazin
www.terkomagazin.hu honlapon keresztül történő megrendelése.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Kezelt adatok köre: Számlázási adatok: teljes név, e-mail cím, mobil telefonszám, cégnév, adószám, ország,
irányítószám, város, utca, házszám; Szállítási cím (ha eltér a számlázási címtől): cégnév, ország, irányítószám,
város, utca, házszám; Szállítási mód: személyes átvétel, házhoz szállítás; Fizetési mód: online bankkártyás fizetés (SimplePay)/banki átutalás (SimplePay)/készpénz /bankkártya; megjegyzés
Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséből fakadó igények elévüléséig (ált. esetben 5 év), a számlázáshoz szükséges adatok a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.
Adatfeldolgozó: az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót az adatkezelés során.
Adattovábbítás: a 2.5. pont és a 2.6. pont részletes tájékoztatást nyújt az ehhez az adatkezeléshez kapcsolódó
adatkezelésekről és adattovábbításokról.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik.
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tudja a Könyv & Magazin menüpontban szereplő kiadványokból rendelni.
2.3. TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL, ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése, értékesítése során a természetes
személy vásárlóinak a megrendelés során megadott személyes adatait kezeli.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek megrendelése értékesítése.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Kezelt adatok köre: teljes név, mobil telefonszám, lakcím; Szállítási cím (kiszállítás esetén)
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Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséből fakadó igények elévüléséig (ált. esetben 5 év).
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe adatfeldolgozót az Adatkezelő az adatkezelés során.
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tudja az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékeket megvásárolni.
2.4. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése, értékesítése során a gazdálkodó szervezetek és természetes személy vásárlói részére számlát és ahhoz kapcsolódóan egyéb bizonylatokat állít ki.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek megrendelése értékesítése.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőt terhelő a Számv. tv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
Kezelt adatok köre: név, cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám
Adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat, bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdés alapján 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe adatfeldolgozót az Adatkezelő az adatkezelés során.
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tudja az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékeket megvásárolni, nem tud névre szóló számlát kapni.
2.5. ÁTUTALÁSOS, BANKKÁRTYÁS ÉS SIMPLEPAYEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ FIZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése, értékesítése során lehetőséget biztosít a vásárlói számára az átutalásos, a bankkártyás és a SimplePayen keresztül történő fizetésre.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékek ellenértékének kiegyenlítése.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Kezelt adatok köre: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszám, vásárlás összege, utalás időpontja
Adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat, bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdés alapján 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe adatfeldolgozót az Adatkezelő az adatkezelés során.
Adattovábbítás címzettjei: A SimplePay (OTP Mobil Kft. székhely és postacím: 1143 Budapest, Hungária krt.
17-19. e-mailcím: ugyfelszolgalat@simple.hu) szolgáltatás bankkártyás fizetési funkciója igénybevétele során
a Vevő a kártya adatait, így a kártyán szereplő nevet, kártyaszámot, lejárati dátumot, kártyakibocsátó bank nevét és CVC/CVV biztonsági kódot ad meg az erre szolgáló online felületen. Ezen kártya adatokat a SimplePay
nem kezeli, ezen adatok kezelője az OTP Bank Nyrt., és a Bargun hf., amely a SimplePay szolgáltatás mögött a
bankkártya elfogadói hátteret nyújtja. A kártya adatokvevő által történő megadásakor közvetlenül az OTP Bank
Nyrt., illetve a Bargun hf. rendszerében kerülnek rögzítésre. A SimplePay ezen pénzügyi intézményekkel kötött
szerződés alapján, ezen pénzügyi intézmények nevében és megbízásából adatfeldolgozóként jár el és kezeli ezen
bankkártya adatokat. További információk a SymplePay adatkezelési tájékoztatójában találhatók https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2019/11/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20191104.pdf.
Bankkártyás és utalásos fizetés esetén a bankkártya és a fizetési tranzakció adatait a CIB Bank Zrt. (1024 Budapest, Medve utca 4-14. www.cib.hu) valamint az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u.
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24-26. weboldal: www.erstebank.hu elérhetőség:erste@erstebank.hu)kezeli
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tudja a számlát átutalással,
bankkártyával vagy SimplePay segítségével kiegyenlíteni.
2.6. SZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő a vásárló által igényelt kiszállítás esetén a szerződést futárszolgálat vagy a Posta Zrt. közreműködésével teljesíti (kiadvány megrendelése esetén).
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által forgalmazott kiadványok kiszállítása a megrendelő részére.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Kezelt adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 év
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe az Adatkezelő az adatkezelés során.
Adattovábbítás címzettjei: A megrendelt kiadványokat az Adatkezelő a GLS General Logistics Systems Hungary
Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. e-mail cím: adatvedelem@gls-hungary.com levelezési cím:
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://gls-group.eu/
HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) közreműködésével szállítja ki. A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a
megrendelő nevét, aláírását, címét, e-mail címét és telefonszámát a Posta törvény értelmében 1 évig őrzi meg.
A megrendelt kiadványokat az Adatkezelő a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
adószám: 10901232-2-44 levelezési cím:1540 Budapest honlap: www.posta.hu) közreműködésével szállítja ki. A
Magyar Posta Zrt. erre az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://
www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#2.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: a megrendelő részére nem tudja kiszállítani a
GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
2.7. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az Adatkezelő az általa gyártott és forgalmazott termékekkel kapcsolatban érkezett panaszokat elektronikus
úton és papír alapon fogadja, jegyzőkönyv felvétele mellett kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az érintettet
tájékoztatja.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által gyártott és forgalmazott termékekkel kapcsolatos minőségi kifogások
kezelése.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőt terhelő a Fgytv. 17/A. § bekezdésben megfogalmazott jogi kötelezettség
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
Kezelt adatok köre: panasz egyedi azonosítószáma, fogyasztó neve, lakcíme, panasz előterjesztésének helye,
ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke, fogyasztó aláírása, jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
Adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni az Adatkezelő (Fgytv. 17/A § (7) bekezdés).
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói
jogát, nem kerül a panasz és minőségi kifogás kivizsgálásra.
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2.8. AZ ADATKEZELŐ JOGI ÉS MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETI PARTNEREINEK
Adatkezelés célja: Az Adatkezelővel kapcsolatban lévő vagy kapcsolatba lépő jogi és magánszemély üzleti partnereivel a kapcsolattartás, szerződéskötés elősegítése, szerződés teljesítése kapcsán felmerülő kérdések, kérések hatékony és gyors megoldása.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Kezelt adatok köre: név, céges telefonszám, céges e-mail cím
Adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnésének napja, vagy a szerződés teljesítést követően a Polgári
Törvénykönyv szerinti elévülési határidő vége (ami általános esetben 5 év).
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: a szerződéskötés vagy kapcsolattartás megh
úsulása.
2.9. ÁLLÁSHIRDETÉSRE VAGY ATTÓL FÜGGETLENÜL ÖNKÉNT JELENTKEZŐ PÁLYÁZÓK ADATKEZELÉSE
Az Adatkezelő felhívja az állásra jelentkező (továbbiakban: Pályázó) figyelmét arra, hogy pályázati anyagában
megadott személyes adatait Adatkezelő csak abban az esetben tárolhatja, illetve kezelheti, ha ehhez a Pályázó
hozzájárulását megadta. Sikertelen felvétel esetén illetve, ha a Pályázó nem járul hozzá az 1 évig való tároláshoz
az Adatkezelő haladéktalanul törli a Pályázó pályázati anyagát.
Adatkezelés célja: az Adatkezelőnél betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztási eljárásban való részvétel a
pályázat benyújtásától számított 1 évig. Az Adatkezelő a megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a meghirdetett álláshelyre jelentkezőktől önéletrajzot kér. A pályázat benyújtásától számított 1 éven belül, a Pályázó számára releváns álláshely betöltése érdekében valósul meg az adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Kezelt adatok köre: a Pályázó által pályázati anyagában megadott személyes adatai (így például különösen, de
nem kizárólagosan: családi és utónév, lakcím, születési idő, végzettség).
Adatkezelés időtartama: Amennyiben a munkaerő-felvétel sikertelen és a Pályázó hozzájárul pályázati anyagának és releváns személyes adatainak a 1 évig tartó tároláshoz, úgy Adatkezelő a Pályázó pályázati anyagát és az
onnan megismert személyes adatait a pályázat benyújtásától számított 1 évig megőrzi. Ezt követően a Pályázó
személyes adatait valamennyi nyilvántartásból haladéktalanul törli. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeressé
válik, úgy Adatkezelő a Pályázó személyes adatainak azt a részét, melyet Adatkezelő jogcím birtokában őrizhet
és kezelhet a munkavállalókról vezetett nyilvántartás részévé teszi.
Adatfeldolgozó: nem vesz igénybe adatfeldolgozót az Adatkezelő az adatkezelés során
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: A Pályázóval az Adatkezelő nem tudja a kapcsolatot felvenni, nem tudja értesíteni az általa 1 éven belül meghirdetett, a Pályázó számára releváns álláslehetőségről.
A Pályázó jelen pontban írt adatkezelés során megadott személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást az
Adatkezelő neve és elérhetőségei pontban megadott elérhetőségei bármelyikére küldött írásos nyilatkozatával
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása semmilyen feltételhez nem kötött és díjmentes.
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2.10. KÖZÖSSÉGI OLDALON (FACEBOOK)TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ
Az Adatkezelő közösségi oldalán keresztül kapcsolatot tart a vásárlóival, termékei iránt érdeklődőkkel. A Facebook oldalon az Adatkezelő által megosztott tartalmakra az érintettek kommenteket fűzhetnek, bejegyzéseket
írhatnak.
Adatkezelés célja: Az érintettek kommentjeinek, bejegyzéseinek, kérdéseinek megválaszolása, az Adatkezelővel való kapcsolat felvétel lehetőségének megteremtése.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Kezelt adatok köre: bejegyzést, kommentet író Facebook profil neve, profilképe, egyéb a bejegyzésben szereplő
személyes adata
Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának (a bejegyzés, komment törlésével történő) visszavonásáig.
Adatfeldolgozó: Névai Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52/A. adószám:
69755710-1-43) a Facebook oldal tartalomszolgáltatására szerződött vállalkozó.
Adattovábbítás: az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személynek a jelen pontban ismertetett adatkezelés
során megadott személyes adatokat.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatszolgáltatás elmaradásnak lehetséges következményei: az érintett nem tud kapcsolatot létesíteni az
Adatkezelővel, nem tud az esetlegesen felmerülő kérdéseire választ kapni.
A Facebook önálló adatkezelő, ebből kifolyólag a Facebook adatkezelési szabályairól, elveiről az alábbi linken
tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

3. COOKIEK (SÜTIK) ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOKKAL KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS
Általánosságban a süti egy olyan apró fájl, amelyet számok és betűk alkotnak és amelyet az Adatkezelő webszervere küld el az érintett eszközének merevlemezén lévő böngésző süti fájljába Ennek segítségével az Adatkezelő honlapja emlékezni fog az érintett eszközére, amikor a webszerver és az érintett eszközének internetes
böngészője kapcsolatba kerül egymással. A honlapon az Adatkezelő sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a
honlap az érintettek honlappal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a honlapot továbbfejlessze,
a honlap látogatásokról anonim statisztikát készítsen.
A honlapokon alkalmazott sütik főbb csoportjai:
Működéshez feltétlenül szükséges sütik: ezek nélkül a honlap egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen
működne, ezek a sütik szükségesek a honlap futtatásához. Amennyiben ezeket a sütiket az érintett blokkolja a
böngészőjében, a honlap nem működik megfelelően. Ezen sütik élettartama kizárólag a munkamenet idejére
korlátozódik. Az Adatkezelő a honlap működéséhez feltétlenül szükséges sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeli. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a honlap megfelelően működjön.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat és ebben az esetben az Adatkezelő nem
kezeli tovább ezeket.
Analitikai és statisztikai célú sütik: ezek a sütik teszik lehetővé az Adatkezelőnek, hogy mérje a látogatói forgalmat. Ezeket a sütiket az Adatkezelő a honlap optimalizálására, továbbfejlesztésre használja. Ezeket a sütiket
az érintett kikapcsolhatja a böngészőjében vagy ezt is használhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Adatkezelő ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás alapján kezeli.
A böngésző beállításaiban az érintett a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az Adatkezelő
az adott sütivel további adatkezelést nem végez. A www.barabasteglako.hu, valamint a www.terkomagazin.hu
honlap meglátogatásával az alábbi sütik kerülnek elhelyezésre az érintett eszközén süti név cookie célja, gyűjtött
adatok köre adatkezelés időtartama saját vagy harmadik fél sütije.
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_gid Véletlen generált egyedi azonosító, amely a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik 24 óra harmadik fél által használt cookie (GOOGLE)
_ga Véletlen generált egyedi azonosító, amely a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik 2 év harmadik fél által használt cookie (GOOGLE)
_gat Véletlen generált egyedi azonosító, amely a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik 1 perc harmadik fél által használt cookie (GOOGLE)
_gac Véletlen generált egyedi azonosító, amely a felhasználó által generált webes forgalmi statisztikához kapcsolódik 90 nap harmadik fél által használt cookie (GOOGLE)
_fbp A Facebook által használt azonosító, hirdetési termékek nyújtásához harmadik fél számára 90 nap harmadik fél által használt cookie (FaceBook)
COOKIE_POLICY Cookie nyilatkozat elfogadásának tényét tárolja abban az esetben, ha az elfogadás megvalósult. 30 nap Weboldal által használt Cookie
PHPSESSID A felhasználó munkamenetének azonosítása kilépésig. A böngészési programfolyamat végén törlődik. Weboldal által használt Cookie
A honlapokon a Google Analytics szolgáltatásait és sütijeit alkalmazza az Adatkezelő.
A Google Analytics na Google LLC. (továbbiakban: Google) internetes elemző szolgáltatása, amely segít az Adatkezelőnek többet megtudni a weboldala látógatói szokásairól. A Google Analytics által kapott információkat a
weboldal működésének javításához használja fel az Adatkezelő. A sütik anonim információkat gyűjtenek a weboldal látogatónak számáról, illetve arról, hogy milyen oldalról érkeznek a látogatók a honlapra és azok mely
oldalait tekintik meg.
A Google Analytics nyomkövetése kikapcsolható az alábbi linken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
A leggyakrabban használt böngészők sütik törlésére és kezelésére vonatkozó menüpontjai:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami#w_
sakti-beaallagtaasok
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás. Egyik sem történik a fent meghatározott adatkezelések során.
Adatfeldolgozók:
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, amelyekkel írásbeli szerződést kötött.
AZ ADATKEZELŐ FACEBOOK OLDALÁNAK KEZELŐJE:
Adatfeldolgozó neve: Névai Gábor egyéni vállalkozó
Székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 50-52/A
Adószám: 69755710-1-43
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AZ ADATKEZELŐ TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA, WEBFEJLESZTŐJE:
Adatfeldolgozó neve: Interword Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
Adószáma: 12870305-2-19
weboldal: www.interword.hu
ADATKEZELŐ GOOGLE G SUITE SZOLGÁLTATÓJA.
Adatfeldolgozó neve: iSolutions Informatikai Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 89.
Adószáma: 14006119-2-13
weboldal: www.isolutions.hu
Adattovábbítás
Bíróság, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóságok, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság,
illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása, adatok közlése, átadása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére személyes adatot
csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Adattovábbításra harmadik országba: nem kerül sor.

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett jogosultszemélyes adatai kezelését illetően az Adatkezelőtől
- tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
- a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
- az adatkezelés korlátozását kérni;
- tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával
érintett személyes adatát közölték;
- hozzáférni személyes adataihoz;
- adathordozhatósághoz való jogával élni (a GDPR szerint meghatározott esetekben)
- tiltakozni a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés ellen.
4.2. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOGA
Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő nem az érintettől
szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
írja elő.
4.3. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA
Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon
a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az Adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg. A tájékozódáshoz való jog írásban az „Az Adatkezelő és képviselője
neve és elérhetőségei” pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• kezelt személyes adatok kategóriái;
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• címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel adatait közölték vagy közölni fogják;
• személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, az adatok forrására vonatkozó minden információ;
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre milyen várhatókövetkezményekkel jár.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén az érintett
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
4.4. A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.
Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, közérdek alapján;
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
4.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az Adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).
A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között 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 esetén lehet tovább
kezelni.
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4.6. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az Adatkezelő jogos
érdekeinek érvényesítése vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés. Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
4.7. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
• az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
• az adatkezelés automatizált formában történik.
4.8. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a GDPR. 6.cikk (1) bekezdés a) pont szerint az érintett hozzájárulása,
az érintett jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulást visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja
nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük. A hozzájárulás
visszavonása a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

5. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az Adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén.
Az Adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon
belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés
nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.
Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy
megtagadhatja az intézkedést.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést 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 a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
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6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő gondoskodik az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megteszi a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítja személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra
kerülés megakadályozását, jogosulatlan hozzáférést), sértetlenségét (megváltoztatását, módosítását) rendelkezésre állását (elérhetőségét, visszaállíthatóságát):
A fenti követelményeket az alábbiak szerint teljesíti:
a) gondoskodik arról –hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz
(továbbiakban: Adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá;
b) az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tárolja;
c) megakadályozza az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét;
d) személyes adatokat csak szükséges időtartamig kezeli;
e) az informatikai megfelelőségi szint rendszeres felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az Adatkezelőhöz
az alábbi elérhetőségein:
Adatkezelő neve: Barabás Téglakő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Email címe: info@barabasteglako.hu
Cégjegyzékszáma: 19-09-502847
Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri,
polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás
megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság
kötelezheti az Adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. További információt és a törvényszékek
elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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