
Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.nyugimunka.hu URL alatt elérhető szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztatást. A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatásokat a felhasználók abban az esetben 
vehetik igénybe, ha elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit. Ezzel kapcsolatban a regisztráció során 
nyilatkozhatnak, az ide vonatkozó checkbox bejelölésével. 

 

Preambulum 

A Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Unió adatvédelmi rendeletének 1 (a 
továbbiakban: GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek 2 (a továbbiakban: Infotv.) és az  
egyéb jogszabályoknak, valamint a 29 -es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi 
Munkacsoport iránymutatásainak3 és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak 4 megfelelően 
járjon el. 

A Szövetkezet ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit és az elektronikus ügyintézés (a 
továbbiakban: e-ügyintézés) szolgáltatásait igénybe vevőket az általa a honlappal és az e -
ügyintézés szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok 
kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának 
módjáról és lehetőségeiről.  

Az e-ügyintézés szolgáltatások igénybevételére a  Szövetkezet honlapján – a 
www.nyugimunka.hu honlapon - keresztül kerülhet sor.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy adatainak biztonsága érdekében az e -ügyintézés 
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges belépési kódot, jelszót vagy egyéb adatot 
harmadik személynek ne adjon meg, illetve azokat harmadik személy részére ne tegye 
hozzáférhetővé. Az ilyen, harmadik személynek megadott vagy a részére hozzáférhetővé 
vált adatokkal kapcsolatos esetleges kárért, igényekért, az azokkal elkövetett 
visszaélésekért a Szövetkezet felelősséget nem vállal. 

I. Az adatkezelő és elérhetőségei  

A személyes adatok kezelője a Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet.  
Székhely: 3529 Miskolc, Aulich Lajos utca 16/A.; Cégjegyzékszám 05-02-001401  
Telefon:  06 46/ 612-144; e-mail: ugyfelszolgalat@nyugimunka.hu 
 
A weboldalt a Dexef Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)  üzemelteti, a weboldal az Üzemeltető 
tulajdonában lévő a szerveren működik. A szövetkezet és az Üzemeltető által kötött 
Szolgáltatási szerződés szabályozza a weblap működtetésével kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket. Az Üzemeltető a Szövetkezet adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi 
előírásoknak megfelelően kezelheti 

                                                           
1 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet)  
2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
3 A 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásainak 
elérhetősége: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358  
4 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapjának elérhetősége: 
http://www.naih.hu/  

http://www.nyugimunka.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@nyugimunka.hu
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
http://www.naih.hu/


II. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége 
 

 a Szövetkezet  adatvédelmi tisztviselőjének neve: Kiss Gábor  
 az Szövetkezet  adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címe: elnok@nyugimunka.hu  
 

III. A honlappal kapcsolatban kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és 
időtartama 

A honlapot használók köre jelentősen eltér, így az egyes csoportra vonatkozó célok, jogalapok, 
adatok köre és időtartama is eltérő. 

a. A szövetkezeti tagsággal nem rendelkező, regisztrált természetes személyek 

 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a nyugdíjasszövetkezeti formával és munkavégzés i 
lehetőséggel kapcsolatban érdeklődők önkéntesen regisztrálják magukat.  

 Az adatkezelés jogalapja 

A regisztrációhoz szükséges adatok mértékéig az adatkezelési tájékoztatás 
elfogadásával létrejövő hozzájárulás 

 Az adatok köre 

 Felhasználónév  
 Jelszó  
 Vezetéknév  
 Keresztnév  
 Neme 
 E-mail cím  
 Telefonszám 

 A kezelt adatok forrása 

Az érintett önként szolgáltatja 

 Az adattárolás időtartama 

Amíg a regisztrált személy nem jelzi, hogy kéri a regisztrációjának  megszüntetését, az 
adattárolás megszüntetését. 

b. A szövetkezeti tagok esetében  

 Az adatkezelés célja 

A vonatkozó jogszabály  szerint nyugdíjas szövetkezeti tagként történő munkavégzés és 
annak díjazásához szükséges feladatok elvégzése.  

 Az adatkezelés jogalapja 

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő 2017. évi LXXXIX. 
törvény feltételei szerint  létrejött szövetkezeti tagsági jogviszony . 

 Az adatok köre 

 Felhasználónév  
 Jelszó  
 Név  
 Születési név  
 Születés helye és ideje 
 Anyja neve 
 Állandó lakhelye 
 Adóazonosító száma 
 TAJ száma 
 Nyugdíjas törzsszám 

mailto:elnok@nyugimunka.hu


 E-mail cím  
 Telefonszám 
 Vállalt foglalkoztatási feltételek (munkakör, hely, idő, stb.) 

 A kezelt adatok forrása 

Az érintett önként szolgáltatjai 

 Az adattárolás időtartama 

A szövetkezeti jogviszony fennállása, illetve a kifizetésekhez és adófizetéshez 
kapcsolódó megőrzési határidő. 

 

c. A szövetkezettel a szerződéses jogviszonyba nem lévőregisztrált  jogi személyek 

 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a nyugdíjasszövetkezeti formával és a munkaerő bevonással 
kapcsolatos lehetőséggel kapcsolatban érdeklődő szervezetek önkéntesen regisztrálják 
magukat. 

 Az adatkezelés jogalapja 

A regisztrációhoz szükséges adatok mértékéig az adatkezelési tájékoztatás 
elfogadásával létrejövő hozzájárulás 

 Az adatok köre 

 Felhasználónév  
 Jelszó  
 E-mail cím  
 Telefonszám 
 Cégnév 
 Adószám 

 A kezelt adatok forrása 

Az érintett önként szolgáltatja, vagy az érintett munkaadója közli 

 Az adattárolás időtartama 

Amíg a regisztrált szervezet nem jelzi, hogy kéri a regisztrációjának  megszüntetését, az 
adattárolás megszüntetését. 

 

d. A Szövetkezettel szerződéses jogviszonyban álló jogi személyiségű szervezetek. 

 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja, hogy a szervezetek a nyugdíjasszövetkezeti keretek között 
biztosítsák a munkaerő bevonását és létrejöjjön a nyugdíjas szövetkezettel kapcsolatos 
szerződés és elszámolás. 

 Az adatkezelés jogalapja 

A Szövetkezettel megkötött Vállalkozási szerződés  
 A kezelt adatok köre 

 szervezet neve 
 székhelye 
 cégjegyzékszám 
 adószám 
 bankszámlaszám 
 képviselő neve 
 kapcsolattartó neve 
 kapcsolattartó telefonszáma 
 kapcsolattartó e-mail címe 



 A kezelt adatok forrása 

Az érintett önként szolgáltatja, vagy az érintett munkaadója közli 

 Az adattárolás időtartama 

A vállalkozás szerződés fennállásának időtartama  
 

 A Szövetkezet  kezeli a honlapjának felkeresése során , az internetes kapcsolat 
létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az 
internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domainnévvel (URL), a látogatás 
dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan  automatikusan 
képződő, személyes adatnak minősülő  technikai adatokat (naplózási adatok). 

 Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal 
kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése 
(statisztikai cél), valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, 
felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).  

 Az Szövetkezet a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat statisztikai 
célból egy évig, információbiztonsági célból két évig kezeli. 

 Az Szövetkezet honlapján cookie-kat – a honlapot felkereső személy számítógépére 
települő információcsomagokat – használ a honlap látogatásával kapcsolatos adatok 
gyűjtése érdekében, amennyiben ezt az érintett a böngészőjének beállításával 
lehetővé teszi. A cookie-k telepítését a számítógépet használó személy – a 
számítógépe beállításainak megváltoztatásával – megtilthatja, illetve a használat 
során települt cookie-kat a számítógépéről bármikor eltávolíthatja.  

 A cookie-k alkalmazásának célja a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és 
használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges statisztikai információk gyűjtése. 
A cookie-k lenyomatai egyedi honlap-böngészéshez nem köthetők, azokból kizárólag 
statisztikai célú, anonim adatok nyerhetők ki, amelyekből a honlap további 
fejlesztéséhez szükséges trendek rajzolhatók fel.  

 A honlap használatát elősegítő ideiglenes és minősítő célú cookie a böngészés 
befejezését követően törlődik, a funkcionális célú cookie negyed évig, a s tatisztikai 
célú cookie két évig tárolódik az érintett számítógépén, amennyiben azt nem 
távolítja el korábban. 

 Az adatkezelés jogalapja az információbiztonsági célú adatkezelés esetében az 
Szövetkezetet  terhelő jogi kötelezettség5 teljesítése, egyebekben mind a naplózási 
adatok, mind a cookie-k esetében az érintett személy hozzájárulása 6 A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 Lehetőség van a honlapon található fórum rovatban kérdéseket  feltenni. A rovat 
használata során a honlap látogatója . 

  
 

Az adatkezelés helye:  

 Az adatfeldolgozó szerver helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 

 Papír alapon a szervezet telephelyén: 3530, Miskolc, Arany János utca 11-13., 

Az adatkezelés formája: 

 A webszerver SQL adatbázisa, 

                                                           
5 GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 2013. évi L. törvény  
6 GDPR 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1) bek. a) pont, 7. cikk  



IV. Technikai háttér 

a.  Adatbiztonság 

A személyes adatok biztonságát a Szervezet a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai 

védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok 

illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy 

megsemmisülését. A Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező 

adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul értesíti az érintettet. Ezen kívül megteszi a szükséges 

lépéseket a további károk megakadályozásának érdekében, illetve, hogy a bekövetkezett adatvédelmi 

incidens által okozott kár mértékét a lehetőségek szerint a minimálisra csökkentse.  

b. Az adatok hordozhatósága 

A tárhely-szolgáltatás felmondása esetén az Érintett kérésére a Szövetkezet hordozható és 

feldolgozható formában az Érintett rendelkezésére bocsájtja az Érintett adatkezeléséhez tartozó 

adatokat, illetve az olyan tartalmakat, amikről az Érintett bizonyítani tudja, hogy jogot formálhat a 

birtoklásukra. 

V. Joggyakorlás, jogorvoslat 

a. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

 tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok 

forrásáról, valamint egyéb, az adatkezelés Info. tv-ben meghatározott lényeges 

körülményeiről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező 

adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

 tiltakozhat az adatkezelés ellen.  

Az Érintett a fenti jogokat a Szervezet postai címére, vagy az ugyfelszolgalat@nyugimunka.hu email 

címre eljuttatott nyilatkozata útján, illetve az adatvédelmi képviselő (Kiss Gábor, email: 

elnok@nyugimunka.hu ) felkeresésével gyakorolhatja. 

b. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes/cégszerű adatait a Szervezetnél csak a Szervezet 

vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy 

megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés 

szükséges. 

c. Jogorvoslati lehetőségek  

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz 
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, 

amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: 

+36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu  

VI. A Szervezet kikötése 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. 

Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, 

vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes 

adatok eredeti céltól való eltérő kezelését. 
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