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A GÉPFORG 2000 Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság (2243 Kóka, Dózsa 

György út 67.), valamint a GÉPFORG Szerszámgépfelújító és Forgácsoló Betéti Társaság 

(2243 Kóka, Dózsa György út 67.) mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint 

tájékoztatja a Munkavállalót arról, hogy személyes adatait az Mt. 10. §-a, 23. § (2) bekezdése, 

valamint 44/A. §-a, továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 1. számú melléklet 3. 

pontja, illetve az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 44. § (5) bek. alapján kötelezően, egyéb körben 

pedig a Munkavállaló hozzájárulása alapján, a kért adatok Munkavállaló általi önkéntes 

szolgáltatása alapján kezeli, kizárólag a munkaviszony teljesítésével kapcsolatban a 2011. évi 

CXII. törvény és az Mt. előírásai szerint, így a Munkáltató a jogszabály és a Munkavállaló fenti 

hozzájárulása, az Infotv. 6. § (5) bek., illetve 5. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjai alapján 

kezeli a Munkavállalói alábbi személyes adatait: 

 

- név; 
- születési név; 
- születési hely és idő; 
- édesanyja születési neve; 
- lakcím (lakóhely); 
- ideiglenes lakcím (tartózkodási hely); 
- adóazonosító szám; 
- TAJ szám; 
- iskolai végzettség, valamint igazoló bizonyítvány, illetve okirat száma; 
- állampolgárság; 
- egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok; 
 

Az adatokat kizárólag a Munkáltató erre jogosult munkavállalói ismerhetik meg, a 

Munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségeik (különösen munkabér kifizetési, 

adóbevallási, társadalombiztosítási bejelentési kötelezettség) teljesítése érdekében.  

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a jogszabályban meghatározott határideig, 

illetve a cél megvalósulásáig, így a munkaviszony megszűnéséig tart. 

 

A Munkavállaló tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 



A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy tájékoztatást kérhet a Munkáltatótól, mint 

adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő 

kezelésének megszüntetését. A Munkáltató tájékoztatja továbbá, hogy a nem jogszabály által 

kötelezővé tett adatkezeléshez adott hozzájárulását, illetve további együttműködést bármikor, 

indokolás nélkül megtagadhatja, azonban ez a jogszabályok alapján kötelező adatkezelésre nem 

terjed ki. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Munkavállalót megilletik az Infotv.-ben biztosított 

jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban meghatározott tiltakozási, illetve 22. 

§-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt 

esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. 

 

Amennyiben a Munkavállalónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, 

kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Munkáltatóval, vagy egyébként a 

Munkavállaló bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni. 
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