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Adatkezelési Tájékoztató 
 

 
A PRONETT AGRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓSZAKÉRTŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. (Eger, Tévesztő 
köz 5., a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Rendelet) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó 
törvényeknek megfelelően jár el.  
 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez 
a Szabályzat és Tájékoztató összefoglalja, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat miként használja fel, továbbá ismerteti az Érintett adatvédelemmel 
kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit. 
 

I. Fogalom meghatározások 
 
Érintett: minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait valaki tárolja és 
kezeli. 
 
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre – Érintett – 
vonatkozó bármely információ, amivel azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám (személyi szám, 
bankszámla szám, értékpapírszámla szám, stb.), helymeghatározó adat, online azonosító (pl.: 
IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A 
személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak a faji, etnikai származásra, politikai 
véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szervezeti tagságra, genetikai- és vagy 
biometrikus adatokra, egészségügyi állapotra, szexuális életre, szexuális irányultságra 
vonatkozó adatok. A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a 
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat a 
Rendelet a személyes adatok különleges kategóriáján kívül külön is szabályozza. Ezek 
kezelésére abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv (rendőrség, bíróság) 
adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést az érintett jogai és szabadsága 
tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. 
 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy 
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, 
összekapcsolás, törlés, megsemmisítés. 
 
Adatkezelő: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatokat kezeli. Adatkezelő minden olyan személy vagy szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza  
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meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az 
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
 
Adatfeldolgozó: az a személy vagy szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat 
kezel. Például archiváláshoz vagy számlázáshoz igénybe vett szoftver üzemeltetője, stb. 
 
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. 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi. Az incidenst az Adatkezelő a 
tudomására jutását követően haladéktalanul bejelenti a Hatóságnak illetve tájékoztatja az 
Érintettet. 
 
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (www.naih.hu). 
 
 
II. Adatkezelő megjelölése, elérhetősége 
 
Adatkezelő neve:                        PRONETT AGRIA Könyvvizsgáló, Adószakértő és Tanácsadó Kft. 
 
Székhelye:                                    3300 Eger, Tévesztő köz 5. 
 
Cégjegyzékszáma:                       10-09-024690 
 
Képviselők:                                   Smider Tünde    ügyvezető    30/678-3656 
 
                                                        Gyula Zoltán      ügyvezető     30/218-8216 
 
 
III. Az adatkezelés során alkalmazott alapelvek 
 

• A személyes adatok kezelését jogszerűen valamint az Érintett számára átlátható 
módon kell végezni. 

• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott jogszerű célból történhet. 

• A személyes adatok gyűjtése és felhasználása, továbbítása kizárólag az előírt feladat 
által megkívánt, releváns mértékig terjed. 

• A személyes adatok kezelésének pontosnak kell lennie. 

• A személyes adatok tárolása olyan formában történhet, amely az Érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig  

http://www.naih.hu/
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teszi lehetővé. A jogszabályok meghatározzák egyes dokumentumok megőrzési 
idejét, ehhez kell, hogy igazodjon a szükséges személyes adatok tárolásának 
maximális tárolási ideje is. 

• Az Adatkezelő biztosítja a személyes adatoknak az adatvédelmi incidensek elleni 
védelmét. 

• Az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy adatkezelése megfelel a Rendeletben 
foglaltaknak. 

 
 
IV. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő tevékenysége során 
 
Az Adatkezelő könyvvizsgálói tevékenysége során kizárólag szerződésen alapuló, igazságügyi 
szakértői tevékenysége során pedig jogi kötelezettségen alapuló, közérdekű feladat 
végrehajtása alapján kezel személyes adatokat. A büntetőjogi felelősség megállapítására 
vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályokat a Rendelet a személyes adatok különleges kategóriáján kívül külön is 
szabályozza. Ezek kezelésére abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv 
(rendőrség, bíróság) adatkezelésében történik, vagy ha az adatkezelést az érintett jogai és 
szabadsága tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé 
teszi. 
 
 
V. Az Érintettek jogai 
 
A hatályos jogszabályok és a Rendelet előírásai alapján az Érintettek jogai a következők 
lehetnek: 
 

• Tájékoztatás joga, 

• Hozzáférés joga, 

• Helyesbítés joga, 

• Törlés-elfeledtetés joga, 

• Adatkezelés korlátozásának joga, 

• Adathordozhatóság joga, 

• Tiltakozás joga. 
       
 
VI. Adatkezelés 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, a tevékenységi 
körökre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése érdekében és közérdekű feladat 
végrehajtása kapcsán kezelhető. Az Adatkezelési tevékenység – mivel az Adatkezelő a két 
ügyvezetőn kívül alkalmazott nélkül tevékenykedik – gyakorlatilag külső jogviszonyban, az 
ügyfelek adataira vonatkozik. 
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Törvényi előírás alapján kezelt adatok 
 
Adat megnevezése Megőrzési idő 

Név A vonatkozó törvényben előírt ideig 

Anyja neve 

Lakcím 

Telefonszám 

Elektronikus levelezési cím 

Születési hely/idő 

 
Címzett: érintett 
  
Közérdekű feladat végrehajtása kapcsán kezelt adatok 
 
Adat megnevezése Megőrzési idő 

Név A vonatkozó törvényben előírt ideig 

Lakcím 

Bankszámlaszám 

Értékpapír számlaszám 

Adófolyószámla száma 

 
Címzett: 

• megbízás esetén a címzett, 

• kirendelés esetén hatóság (rendőrség, bíróság,stb.) 
 
A személyi adatok külön adatbázisban nyilvántartásra nem kerülnek. 
 
Az adatok az egyes könyvvizsgálati anyagokban illetve az igazságügyi szakértői 
dokumentumokban nyomtatott és elektronikus  formában találhatóak meg. Könyvvizsgálati 
munka során az Adatkezelő által elkészített és kiadott anyagokban személyes adatok nem 
kerülnek. Az igazságügyi szakértői vélemények készítése során a személyes adatok a 
minimális számban, a közérdekű feladat végrehajtása kapcsán szükséges mértékben 
kerülnek az anyagokba. 
 
Panasz benyújtható az Adatkezelőnél, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági 
Hatóságnál (www.naih.hu). 
 
 
 
Eger, 2018. május 25.  
 
                                                                             Smider Tünde         Gyula Zoltán 
                                                                             ügyvezető                 ügyvezető 
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