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1. Adatkezelők 

 

Adatkezelők 

A jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési tevékenységek 
vonatkozásában az adatkezelés céljait és eszközeit az alábbi 
adatkezelők közösen határozzák meg: 
 
(i) WTS Klient Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

1143 Budapest, Stefánia út 101-103.; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-930353 cégjegyzékszám 
alatt; adószáma: 11691675-2-42; továbbiakban: Adatkezelő-1) 

 
(ii) WTS Klient Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.; nyilvántartja a 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-978231 
cégjegyzékszám alatt; adószáma: 23795240-2-42; továbbiakban: 
Adatkezelő-2) 

 
Erre tekintettel Adatkezelő-1 és Adatkezelő-2 közös adatkezelőknek 
minősülnek, felelősségük egyetemleges. A továbbiakban Adatkezelő 
alatt Adatkezelő-1-et és Adatkezelő-2-t is érteni kell. 

  
  

Adatkezelők 
képviselői és 
elérhetőségük 

Adatkezelő-1 Adatkezelő-2 

  

Lambert Zoltán ügyvezető 
telefonszáma: +36-1-887-3700 

e-mail címe: 
zoltan.lambert@wtsklient.hu 

 
Balogh Eszter ügyvezető 

telefonszáma: +36-1-887-3700 
e-mail címe: 

eszter.balogh@wtsklient.hu 

Lambert Zoltán ügyvezető 
telefonszáma: +36-1-887-3700 

e-mail címe: 
zoltan.lambert@wtsklient.hu 

 
Gyányi Tamás ügyvezető 

telefonszáma: +36-1-887-3700 
e-mail címe: 

tamas.gyanyi@wtsklient.hu 
   
   

Adatkezelő 
e-mail címe, 

telefonszáma és 
faxszáma 

e-mail cím info@wtsklient.hu 

telefonszám +36-1-887-3700 

faxszám +36-1-887-3799 

   
   

Weboldal https://wtsklient.hu/ 
  

  

mailto:zoltan.lambert@wtsklient.hu
mailto:tamas.gyanyi@wtsklient.hu
mailto:info@wtsklient.hu
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Közösségi 
oldalak 

Facebook oldal https://www.facebook.com/wtsklient/ 
  
LinkedIn oldal https://www.linkedin.com/company/wts-hungary/ 
  
Youtube csatorna https://www.youtube.com/channel/UC3O9kDMn

XDNsf4zNZfH9E8w 
 
 

2. Fogalmak 
 
A jelen Tájékoztató alkalmazása során 
 
2.1 érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, 

így különösen, de nem kizárólag az a természetes személy, aki  
 
- az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik, 
- postai úton, telefonon, faxon, e-mail-ben az info@wtsklient.hu e-mail címre 

küldve, a weboldalon vagy valamely közösségi oldalon keresztül adatai 
megadásával információkérés és/vagy ajánlatkérés céljából az Adatkezelőt 
megkeresi, 

- pályázati anyagát az Adatkezelő részére valamely nyitott pozícióra/gyakornoki 
programban való részvételre és/vagy az Adatkezelő jelölti adatbázisába történő 
felvételre megküldi. 

 
2.2 személyes adat: bármely információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható 

érintettel kapcsolatos. 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. 
 

2.3 Adatkezelő: lásd a jelen Tájékoztató 1. pontja. 
 

2.4 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. 
 

2.5 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozók listáját jelen Szabályzat 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 

2.6 hozzájárulás: 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. 
 

2.7 Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
  

mailto:info@wtsklient.hu


 

5 

 

 
3. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata 

 
Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelme iránt, valamint 
tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát. 
 
Az Adatkezelő – biztosítva az érintettek számára személyes adataik jogszerű és 
tisztességes, valamint átlátható módon történő kezelését – jelen Tájékoztatóban részletesen 
bemutatja adatkezelési gyakorlatát a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési 
tevékenységekre vonatkozóan. 
 
Az Adatkezelő rögzíti, hogy adatkezelési gyakorlata különösen az alábbi jogszabályokra 
tekintettel került kialakításra: 
 
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (továbbiakban: GDPR); 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  
2011. évi CXII. törvény; 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény. 

 
Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja, hogy adatkezelési gyakorlata a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak megfeleljen, valamint tartalmazza a Hatóság által megfogalmazott 
„best practice”-eket. Erre tekintettel az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát rendszeres 
időközönként felülvizsgálja. 
 
A mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztató a https://wtsklient.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ 
linken, továbbá nyomtatott formában a 1143 Budapest, Stefánia út 101-103. szám alatt 
érhető el. 
 
 

4. Alapelvek 
 
Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során betartja az alábbi alapelveket: 
 

Alapelv 
Hogyan valósul meg az alapelv az Adatkezelő 

adatkezelési gyakorlatában? 
  

Jogszerűség, tisztességes 
eljárás és átláthatóság 

Az Adatkezelő az adatkezelések során a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak megfelelően, az érintettek 
személyes adataik védelméhez való, valamint információs 
önrendelkezési jogát tiszteletben tartva jár el. Az 
Adatkezelő táblázatba rendezve adatkezelési tájékoztatót 
készít adatkezelési tevékenységenként. Az Adatkezelő az 
adatkezelési tájékoztató elkészítése során gyakran 
alkalmazza a „kérdezz-felelek” formátumot. Az Adatkezelő 
gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos tájékoztató 
az érintettek számára nyomtatott és elektronikus formában 
hozzáférhető legyen. 

  
Célhoz kötöttség Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységenként 

meghatározza, hogy az egyes adatkategóriák kezelésére 
mely cél(ok)ból kerül sor. Ezen cél(ok)tól eltérően 
adatkezelésre nem kerül sor. 
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Adattakarékosság Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag olyan 
személyes adatokat kezeljen, amelyek az egyes 
adatkezelési tevékenységek kapcsán megjelölt cél 
teljesítéséhez relevánsak és szükségesek. 

  
Pontosság Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat rendszeresen 

felülvizsgálja, az adatok pontatlansága esetén azokat 
helyesbíti, vagy szükség esetén törli. 

  
Korlátozott tárolhatóság Az Adatkezelő az adatkezelés idejét adatkezelésenként 

meghatározza. Az Adatkezelő a személyes adatokat 
kizárólag az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges 
ideig tárolja. 

  
Integritás és bizalmas 

jelleg 
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a megfelelő technikai 
és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

  
Elszámoltathatóság Az Adatkezelő felelős a jelen alapelveknek megfelelő 

adatkezelésért, továbbá az Adatkezelőnek képesnek kell 
lennie e megfelelés igazolására. Ennek érdekében az 
Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát törekszik minél 
részletesebben dokumentálni. 

 
 

5. Az érintett jogai és a joggyakorlás módja 
 
5.1 Az érintett jogai 
 
Milyen jogok illetik meg 
az érintettet? 

Az érintettet a GDPR 12-22. cikke alapján az alábbi jogok 
illetik meg a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelési 
tevékenységekkel összefüggésben: 
 
- tájékoztatást kérhet személyes adatainak 

kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog); 
 
- meghatározott esetben élhet az adathordozhatóság 

jogával (adathordozhatósághoz való jog); 
 
- adatai helyesbítését kérheti, amennyiben adatai 

helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek 
(helyesbítéshez való jog); 

 
- személyes adatai törlését kérheti, amennyiben nincs 

már rájuk szükség vagy azok kezelése jogellenes 
(törléshez való jog/elfeledtetéshez való jog); 

 
- meghatározott esetekben személyes adatai 

kezelésének korlátozását kérheti (adatkezelés 
korlátozásához való jog/zároláshoz való jog); 

 
- meghatározott esetekben tiltakozhat személyes 

adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog). 
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Tájékoztatáshoz való jog 
(hozzáféréshez való jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy 
jogosult az alábbi információkat megkapni: 
 
- az Adatkezelő mely személyes adatait, milyen 

jogalapon, mely adatkezelési célból, mennyi ideig 
kezeli; 

- az Adatkezelő, mely személynek, mikor, mely 
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a 
személyes adatait; 

- mely forrásból származnak a személyes adatok; 
- az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált 

döntéshozatalt, ha igen, annak logikáját, ideértve a 
profilalkotást is; 

- az adatvédelmi incidens ténye, annak körülményei, 
hatásai és az elhárítására megtett intézkedések; 

- az adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok és a 
joggyakorlás módja. 

  
  
Adathordozhatósághoz 
való jog 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon 
(azaz nem papír alapon) történik, úgy az érintett jogosult 
arra, 
 
(i) hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható (pl. .doc, 
pdf stb.) formátumban megkapja és 
 

(ii) hogy ezeket az adatokat – anélkül, hogy az 
Adatkezelő akadályozná – egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. 

 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során 
az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 
közötti közvetlen továbbítását. 

  
  
Helyesbítéshez való jog Az érintett – amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai 

hibásak, hiányosak vagy pontatlanok – kérheti az 
Adatkezelőt, hogy az adatokat helyesbítse vagy egészítse 
ki. 

  
  
Törléshez való jog 
(elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
 
- a személyes adatokra már nincs szükség a jelen 

Tájékoztatóban megjelölt célokból; 
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- az adatkezelés jelen Tájékoztatóban rögzített célja 
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

- az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen 
kezelte; 

- azt bíróság vagy a Hatóság elrendelte; 
- a személyes adatokat az Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 
Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a 
személyes adatot, és azt a fentiek szerint törölni köteles, 
úgy az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható 
lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a 
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy ezen 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését (így például a keresőmotorok találati listájából való 
eltávolítását). 
 
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy nem lehet 
törölni a személyes adatot különösen akkor, ha az jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges. 

  
  
Adatkezelés 
korlátozásához való jog 
(zároláshoz való jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
fennáll: 
 
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát 

(ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az 
adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 
adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igénye előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben). 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes 
adatokat a tárolás kivételével alapvetően az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében lehet kezelni. 
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Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták 
az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

  
Tiltakozáshoz való jog Az érintett jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 

jogosult tiltakozni az adatai kezelése ellen, és felszólíthatja 
az Adatkezelőt arra, hogy szüntesse be az adatai 
kezelését, ha az adatait a következő célokra használják: 
 
- a személyes adatok kezelése kizárólag az 

Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén (ebben az esetben az 
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak); 

- törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről 
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért 
egyet, illetve ha az Adatkezelő az érintettre vonatkozó 
határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – 
bírósághoz fordulhat. 

 
5.2 A joggyakorlás módja 
 

Hogyan gyakorolhatja 
jogait az érintett az 

Adatkezelővel szemben? 

Az érintett jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja: 
 
- írásban e-mail útján a tamas.gyanyi@wtsklient.hu e-

mail címre megküldve 
- írásban postai úton a 1143 Budapest, Stefánia út  

101-103. címre megküldve 
- személyesen szóban a 1143 Budapest, Stefánia út 

101-103. szám alatt vagy telefonon a +36-1-887-3700 
számon hétköznaponként 12 és 14 óra között 

  
  

Hány napon belül köteles 
intézkedni az Adatkezelő? 

Az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
kézhezvételétől/közlésétől számított 15 napon belül köteles 
intézkedni. 
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Milyen formában értesíti 
az Adatkezelő az 

érintettet? 

- írásban e-mail útján megküldött kérelem esetén e-
mail-ben, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként 
kéri 

- írásban postai úton megküldött kérelem esetén postai 
úton kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri 

- személyesen vagy telefonon szóban közölt kérelem 
esetében az érintett által megadott elektronikus vagy 
postai címre küldve 

  
  

Milyen intézkedéseket 
tesz az Adatkezelő? 

Az Adatkezelő 
- tájékoztatást nyújt, 
- helyesbíti/törli/korlátozza (zárolja) az adatokat vagy 
- egyéb lépéseket tesz 
a kérelemnek megfelelően, ha nem áll fenn kizáró ok. 
 
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, az adatkezelés 
korlátozásának megtörténtéről az érintetten kívül írásban 
értesíti azon személyeket, amely személyeknek korábban 
az adatot adatkezelés céljára továbbította, átadta. Az 
érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt e 
címzettekről. Az értesítést az Adatkezelő mellőzi, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét 
nem sérti. 

  
  

Mi történik akkor, ha a 
joggyakorlás nem 
valósulhat meg? 

Adatkezelő legkésőbb a kérelem 
kézbesítésétől/beérkezésétől számított 15 napon belül 
arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett 
joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg. 
 
Az Adatkezelő köteles megjelölni 
- annak ténybeli és jogi okát, hogy az érintett 

joggyakorlása miért nem valósulhat meg és 
- az érintett számára nyitva álló jogorvoslati 

lehetőségeket (a bírósághoz és a Hatósághoz 
fordulás lehetőségét). 

  
  

Milyen jogorvoslati 
lehetőségei vannak az 

érintettnek? 

1. Bírósághoz fordulás joga 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz 
fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. 
 

2. Hatósághoz intézett panasz 
Az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál: 
cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11. 
levelezési cím:  1374 Budapest, Pf. 603. 
telefon:  +36 (1) 391-1400 
weboldal:  http://www.naih.hu 
e-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
  

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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6. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek 
 

6.1 Pályázati anyagok megküldése az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba és/vagy az Adatkezelő 
adatbázisába történő felvételre 
 

Ki az érintett? 
Érintett az a jelentkező, aki az Adatkezelőnek megküldi pályázati anyagát a jelen Tájékoztatóban meghatározott 
cél(ok)ból. 

  

A kezelt adatok köre 
és célja 

Az Adatkezelő a jelentkező (érintett) által a meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba és/vagy az 
Adatkezelő adatbázisába történő felvételre megküldött pályázati anyagot az alábbi cél(ok)ból kezeli: 
- az Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba való jelentkezés, a pályázat 

elbírálása, tájékoztatás és/vagy 
- a jelentkező (érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő megítélése 

szerint a jelentkező (érintett) képzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelnek. 
  

Milyen adatokat kezel 
az Adatkezelő? 

Az Adatkezelő a jelentkező azon személyes adatait kezeli, amelyeket az érintett az Adatkezelő részére a nyitott 
pozícióra/gyakornoki programba és/vagy az Adatkezelő adatbázisába való jelentkezéssel összefüggésben 
megadott: 
 
(i) név, születés hely és idő azonosítás 
  
(ii) képmás azonosítás 

  
(iii) lakcím, e-mail cím, telefonszám kapcsolattartás 

  
(iv) tanulmányokra vonatkozó adatok munkakör ellátásához szükséges információ 
  
(v) korábbi munkahelyekre vonatkozó adatok munkakör ellátásához szükséges információ 

  
(vi) nyelvtudásra, készségekre, kompetenciákra 

vonatkozó adatok 
munkakör ellátásához szükséges információ 

  
(vii) önéletrajzban szereplő egyéb adatok munkakör ellátásához szükséges információ 

  
(viii) ha a jelentkező (érintett) szakmai és/vagy nyelvi 

tesztet tölt ki, a szakmai és/vagy nyelvi teszt 
eredménye 

munkakör ellátásához szükséges információ 
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(ix) a jelentkezőre (érintettre) vonatkozó, az 

Adatkezelő által az interjú során készített 
feljegyzés 

munkakör ellátásához szükséges információ 

 
(x) a jelentkező (érintett) által önként közölt 

esetleges információk 
kifejezetten az érintett által  

megosztani kívánt információ 
  

Mi az adatok forrása? 
A jelentkező (érintett) maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére önéletrajzát elektronikus úton, a személyes 
interjún és a szakmai és/vagy nyelvi teszt megírása által. 

  
Hogyan kezelik az 

adatokat? 
Az adatok elektronikusan úton és papír alapon kerülnek kezelésre. 

  
Az Adatkezelő 
megtekinti a 

jelentkező (érintett) 
valamely közösségi 
oldalon létrehozott 

profilját a kiválasztási 
eljárás során? 

Az Adatkezelő (Adatfeldolgozó) a kiválasztási folyamatban megtekintheti a jelentkező (érintett) a Facebook 
és/vagy Linkedin közösségi oldalon létrehozott profilját. Az Adatkezelő (Adatfeldolgozó) a közösségi oldalakon 
létrehozott profil bárki által elérhető, nyilvános és az adott pozíció szempontjából lényeges tartalmát tekinti meg. 
Az Adatkezelő (Adatfeldolgozó) zárt csoportokban vagy egyéb nem, illetve korlátozottan nyilvános helyeken 
nem kutat a jelentkező (érintett) után. Az Adatkezelő (Adatfeldolgozó) a közösségi oldalon létrehozott profilból 
következtetést vonhat le, de további műveletet nem végez, így például nem menti le, nem továbbítja a jelentkező 
(érintett) közösségi oldalon létrehozott profilját. 

  

Közös adatkezelés 

Az Adatkezelő, a WTS Klient Service Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, 
Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-294406) a WTS Klient Business Automation Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: 01-09-294075), a 
HLB Magyarország Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, 
Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-683898) és a Klient Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-730729) az 
adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg, erre tekintettel közös adatkezelőknek minősülnek, 
felelősségük egyetemleges. A közös adatkezelés keretében a Klient Holding Kft-hez kerül telepítésre a toborzási 
és HR feladatok ellátása, valamint az informatikai infrastruktúra biztosítása. A közös adatkezelésben résztvevő 
adatkezelők pályázati anyagokhoz való hozzáférési joga korlátozott: minden egyes adatkezelő – az érintett 
adattovábbítást engedélyező nyilatkozata hiányában – kizárólag a hozzá jelentkezők pályázati anyagát 
ismerheti meg. 

  
Kik kezelik az 

adatokat? 
Az adatokat Adatkezelő és az adatfeldolgozók azon munkavállalói/megbízottai ismerhetik meg és kezelhetik, 
akik munkaköri kötelezettsége/feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés. 
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Mi az adatkezelés 
jogalapja 

(jogszerűség)? 

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által 
meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba 
való jelentkezés, a pályázat elbírálása 

az adatkezelés a 
munkaszerződés/hallgatói 
munkaszerződés megkötését megelőzően 
a jelentkező (érintett) kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. 
cikk (1) cikk b) pont] 

  

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által 
meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba 
való jelentkezés, a pályázat elbírálása és a jelentkező 
(érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli 
állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő megítélése 
szerint a jelentkező (érintett) képzettségének és 
szakmai tapasztalatának megfelelnek 

az adatkezelés a 
munkaszerződés/hallgatói 
munkaszerződés megkötését megelőzően 
az jelentkező (érintett) kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. 
cikk (1) cikk b) pont] és a jelentkező 
(érintett) önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. 
cikk (1) cikk a) pont] 

  
ha az adatkezelés célja a jelentkező (érintett) 
értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, 
amelyek az Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező 
(érintett) képzettségének és szakmai tapasztalatának 
megfelelnek 

a jelentkező (érintett) önkéntes 
hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) cikk a) 
pont] 

  

Mi az adatkezelés 
időtartama? 

ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által 
meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba 
való jelentkezés, a pályázat elbírálása 

a kiválasztási folyamat lezárásig vagy az 
azt megelőző kérésre történő törlésig 

  
ha az adatkezelés célja az Adatkezelő által 
meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba 
való jelentkezés, a pályázat elbírálása és a jelentkező 
(érintett) értesítése az Adatkezelő jövőbeli 
állásajánlatairól, amelyek az Adatkezelő megítélése 
szerint a jelentkező (érintett) képzettségének és 
szakmai tapasztalatának megfelelnek 

a jelentkező (érintett) nyilatkozata alapján a 
kiválasztási folyamat lezárását követő 2 
évig vagy az azt megelőző kérésre történő 
törlésig 

  
ha az adatkezelés célja a jelentkező (érintett) 
értesítése az Adatkezelő jövőbeli állásajánlatairól, 
amelyek az Adatkezelő megítélése szerint a jelentkező 

a jelentkező (érintett) nyilatkozata alapján a 
pályázati anyag Adatkezelő részére történt 
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(érintett) képzettségének és szakmai tapasztalatának 
megfelelnek 

kézbesítést követő 2 évig vagy az azt 
megelőző kérésre történő törlésig 

  
A jelentkező (érintett) 

visszavonhatja-e 
hozzájárulását az 
adatkezeléshez? 

Az Adatkezelő tájékoztatja a jelentkezőt (érintettet), hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor 
visszavonhatja. A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

  

Folyamatleírás 

(i) Adatkezelő által meghirdetett nyitott pozícióra/gyakornoki programba való jelentkezés 
 

- Az Adatkezelő nyitott pozícióit/gyakornoki programjait közzéteszi a https://wtsklient.hu/karrier/ oldalon. 
Az Adatkezelő hirdetéseit karrier portálokon is közzé teheti, közreműködőt vonhat be. 

- A jelentkező (érintett) az általa kiválasztott nyitott pozícióhoz/gyakornoki programhoz tartozó 
adatlapon elektronikusan megküldi önéletrajzát az Adatkezelő részére. 

- Az Adatkezelő a beérkezett pályázati anyagokat szakmai szempontok alapján elbírálja, a szakmailag 
megfelelőnek tűnő jelentkezőket személyes interjúra hívja be. 

- Az interjú során szakmai és/vagy nyelvi teszt kitöltésére sor kerülhet az Adatkezelő döntésétől 
függően. 

- Az Adatkezelő az interjúra ki nem választott és a felvételt nem nyert érintetteket értesíti azon tényről, 
hogy a nyitott pozícióra nem kerültek kiválasztásra.  

- A jelentkező (érintett) kiválasztási eljárás lezárást követően tett nyilatkozatának megfelelően az 
Adatkezelő 
a) az esetlegesen papír alapon beérkezett pályázati anyagot megsemmisíti, feltéve, hogy a 

jelentkező (érintett) nem kérte annak postai úton történő visszaküldését; 
b) az elektronikus úton érkezett pályázati anyagot törli, a papír alapon szereplő adatokat 

megsemmisíti; vagy 
c) a pályázati anyagot a kiválasztási eljárás lezárását/a pályázati anyag Adatkezelő részére történő 

kézbesítését követő legfeljebb 2 évig vagy az azt megelőző kérésre történő törlésig kezeli (az 
Adatkezelő megnyíló pozíció esetén az adatokat összeveti a pozíció szakmai kritériumaival és 
pozitív bírálat esetén felveszi a kapcsolatot az érintettel). 

- A gyakornoki programokra történő jelentkezés speciális kiválasztási folyamatai a weboldalon 
feltüntetésre kerülnek. 

 
 
 
 
 

https://wtsklient.hu/karrier/
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(ii) Adatkezelő adatállományába történő jelentkezés 
 

- A jelentkező (érintett) aktuálisan nyitott pozíció hiányában is jelentkezhet az Adatkezelő 
adatállományába pályázati anyaga (önéletrajza) elektronikus megküldésével. Az Adatkezelő ezen 
adatkezeléshez minden esetben hozzájáruló nyilatkozatot szerez be a jelentkezőtől (érintettől). 

- Az Adatkezelő megnyíló pozíció esetén az adatokat összeveti a pozíció szakmai kritériumaival és 
pozitív bírálat esetén felveszi a kapcsolatot az érintettel. 

 
  



 

16 

 

6.2 Hírlevél küldése 
 

Ki az érintett? Az a természetes személy, aki személyes adatai megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 
  

Mi az adatkezelés 
célja? 

Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, az érintett tájékoztatása 
aktualitásokról, valamint az Adatkezelő szolgáltatásairól. 

  

Kezelt adatok köre és 
célja 

név (érintett részéről kötelezően 
megadandó) 

azonosítás 

  
e-mail cím (érintett részéről 
kötelezően megadandó) 

hírlevél küldése 

  
CRM azonosító szám nyilvántartás 
  
feliratkozás ténye és dátuma hozzájáruló nyilatkozat rögzítése 
  
az üzenetek küldésével, 
kézbesítésével és megnyitásával 
kapcsolatos analitikai adatok (pl. 
aktivitás dátuma és időpontja) 

statisztika készítése 

  

Mi az adatok forrása? 
Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére a hírlevélre történő feliratkozással/hírlevél 
megnyitásával. 

  
Mi az adatkezelés 

módja? 
Az adatkezelés elektronikus úton (szerverre történő mentés, ügyfélkapcsolati/egyéb elektronikus programban 
történő rögzítés) történik. 

  
Kik kezelik az 

adatokat? 
Az adatokat Adatkezelő és az adatfeldolgozók azon munkavállalói/megbízottai ismerhetik meg és kezelhetik, 
akik munkaköri kötelezettsége/feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés. 

  
Mi az adatkezelés 

jogalapja 
(jogszerűség)? 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 

  
Mi az adatkezelés 

időtartama? 
Kérésre törlésig. 
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Az érintett 

visszavonhatja-e 
hozzájárulását az 
adatkezeléshez? 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja 
(ld. folyamatleírás). A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

  

Folyamatleírás 

(i) Hírlevélre történő feliratkozás 
 

Az érintett a hírlevélre fenti adatai megadásával iratkozhat fel az alábbiak szerint: 
a) elektronikus úton a https://wtsklient.hu/hirlevel-feliratkozas/ weboldalon; 
b) papír alapon adott hozzájárulás útján (manuális adatállományba történő felvétel). 

 
(ii) Hírlevélről történő leiratkozás (hozzájárulás visszavonása) 
 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az alábbiak szerint: 
a) a hírlevelek alján található leiratkozási linkre kattintva; 
b) elektronikus úton az info@wtsklient.hu e-mail címre küldött lemondási nyilatkozata útján;  
c) postai úton a 1143 Budapest Stefánia út 101-103. címre küldött lemondási kérelem útján; 
d) a +36-1-887-3700 telefonszámon közölt nyilatkozata útján. 

 
(iii) Hírlevél lista felülvizsgálata 
 

Az Adatkezelő a hírlevél listát 4 évente felülvizsgálja, a hírlevél küldéshez 4 év után megerősítő 
hozzájárulást kér, továbbá kéri az érintetteket, hogy adataik pontosságát ellenőrizzék, és adataikat 
szüksége esetén javítsák. Azon érintett adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél 
küldéséhez a megerősítő levél kiküldését követő 30 napon belül, az Adatkezelő törli az adatállományából 
a 31. napon. 

 
(iv) Statisztika 
 

Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról statisztikát készít. Ebből a célból – a hírlevelekben 
levő linkekre történő kattintások alapján – figyeli és rögzíti, hogy a hírleveleket az érintett megnyitotta 
vagy megnyitás nélkül törölte-e, illetve, hogy hányszor kattintott az azokban szereplő hivatkozásokra. 

 
  

https://wtsklient.hu/hirlevel-feliratkozas/
mailto:info@wtsklient.hu
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6.3 Egyéb direkt marketing célú adatkezelés 

 

Ki az érintett? 
Az a természetes személy, aki személyes adatait abból a célból adja meg, hogy az Adatkezelő azokat saját 
adatbázisában rögzítse és kezelje egyéb, a jelen Tájékoztató 6.2 pontjában megjelölt hírlevél küldésen kívüli 
direkt marketing tartalmú megkeresések és kapcsolattartás érdekében. 

  

Mi az adatkezelés 
célja? 

Az adatkezelés célja a jelen Tájékoztató 6.2 pontjában megjelölt hírlevél küldésen kívüli direkt marketing 
tartalmú, gazdasági reklámot is tartalmazó megkeresések (pl. tájékoztatás az aktuális eseményekről, 
meghívók küldése), a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás nyomon követése, és a nyomon 
követés adatainak, valamint a feliratkozott felhasználók által megadott egyéb adatok (cégnév) 
felhasználásával az e-mail üzenetek személyre szabása, kapcsolattartás. 

  

Kezelt adatok köre és 
célja 

név (érintett részéről 
kötelezően megadandó) 

azonosítás 

  
e-mail cím (érintett 
részéről kötelezően 
megadandó) 

kapcsolattartás, direkt marketing céljából történő megkeresés 

  
telefonszám kapcsolattartás, direkt marketing céljából történő megkeresés 
  

cégnév 
kapcsolattartás, direkt marketing céljából történő megkeresés, piackutatás, 
szolgáltatások ajánlása, direkt marketing megkeresések személyre szabása 

  
cég székhelye kapcsolattartás, direkt marketing céljából történő megkeresés 
  
pozíció/részleg kapcsolattartás, direkt marketing céljából történő megkeresés 
  
hozzájárulás ténye a direkt 
marketing célú 
megkereséshez 

hozzájáruló nyilatkozat rögzítése 

 

  
hozzájárulás 
megadásának dátuma a 
direkt marketing célú 
megkereséshez 

hozzájáruló nyilatkozat rögzítése 
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az üzenetek küldésével, 
kézbesítésével és 
megnyitásával 
kapcsolatos analitikai 
adatok (pl. aktivitás 
dátuma és időpontja, 
azonosító) 

statisztika készítése 

  

Mi az adatok forrása? Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. 

  
Mi az adatkezelés 

módja? 
Az adatkezelés elektronikus úton (szerverre történő mentés, ügyfélkapcsolati/egyéb elektronikus 
programban történő rögzítés) történik. 

  
Kik kezelik az 

adatokat? 
Az adatokat Adatkezelő és az adatfeldolgozók azon munkavállalói/megbízottai ismerhetik meg és kezelhetik, 
akik munkaköri kötelezettsége/feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés. 

  
Mi az adatkezelés 

jogalapja 
(jogszerűség)? 

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 

  
Mi az adatkezelés 

időtartama? 
Kérésre törlésig 

  
Az érintett 

visszavonhatja-e 
hozzájárulását az 
adatkezeléshez? 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja 
(ld. folyamatleírás). A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  
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Folyamatleírás 

(i) Egyéb direkt marketing célú adatkezelésekhez történő hozzájárulás 
 
Az érintett a direkt marketing célú adatkezelésekhez fenti adatai megadásával az alábbiak szerint 
iratkozhat fel: 
a) elektronikus úton a https://wtsklient.hu/hirlevel-feliratkozas/ weboldalon; 
b) papír alapon adott hozzájárulás útján (manuális adatállományba történő felvétel). 
 

(ii) Hozzájárulás visszavonása az egyéb direkt marketing célú adatkezelések vonatkozásában 
 
Az érintett a direkt marketing célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az 
alábbiak szerint 
a) az elektronikus levelek alján található leiratkozási linkre kattintva; 
b) elektronikus úton az info@wtsklient.hu e-mail címre küldött lemondási nyilatkozata útján;  
c) postai úton a 1143 Budapest Stefánia út 101-103. címre küldött lemondási kérelem útján; 
d) a +36-1-887-3700 telefonszámon közölt nyilatkozata útján. 
 

(iii) Adatbázis felülvizsgálata 
 
Az Adatkezelő adatbázisát 4 évente felülvizsgálja, és a direkt marketing célú adatkezelésekhez 4 év 
után megerősítő hozzájárulást kér, továbbá kéri az érintetteket, hogy adataik pontosságát ellenőrizzék, 
és adataikat szüksége esetén javítsák. Azon érintett adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a 
direkt marketing célú adatkezeléshez a megerősítő levél kiküldését követő 30 napon belül, az 
Adatkezelő törli az adatállományából a 31. napon. 
 

(iv) Statisztika 
 
Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról statisztikát készít. Ebből a célból – a hírlevelekben 
levő linkekre történő kattintások alapján – figyeli és rögzíti, hogy a hírleveleket az érintett megnyitotta 
vagy megnyitás nélkül törölte-e, illetve, hogy hányszor kattintott az azokban szereplő hivatkozásokra. 

 
  

https://wtsklient.hu/hirlevel-feliratkozas/
mailto:info@wtsklient.hu
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6.4 Információkérés/információadás, ajánlatkérés/ajánlatadás 
 

Ki az érintett? 
Az a természetes személy, aki az Adatkezelővel személyesen/telefonon/faxon/e-mail-ben/postai úton/a 
Honlapon keresztül kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől személyes adatainak megadása mellett az Adatkezelő 
által kínált szolgáltatásra vonatkozóan információt és/vagy ajánlatot kér. 

  
Mi az adatkezelés 

célja? 
Az adatkezelés célja információadás/ajánlatadás, kapcsolattartás, a szerződés megkötéséhez szükséges 
lépések megtétele, szerződéskötés előkészítése. 

  

Kezelt adatok köre és 
célja 

név azonosítás 
  
e-mail cím (az érintett választása 
szerint) 

kapcsolattartás 

  
telefonszám (az érintett 
választása szerint) 

kapcsolattartás 

  
cégnév azonosítás, kapcsolattartás, információadás/ajánlatadás 
  
város/település, ország információadás/ajánlatadás 
  
pozíció (kapcsolattartás szintje) azonosítás, kapcsolattartás 
  
információkérés vagy 
ajánlatkérés tartalma 

információadás/ajánlatadás 

  
információkérés vagy 
ajánlatkérés időpontja 

információadás/ajánlatadás 

  
információ vagy ajánlat tartalma információadás/ajánlatadás 

  

Mi az adatok forrása? Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. 

  
Mi az adatkezelés 

módja? 
Az adatkezelés papír alapon és elektronikus úton (szerverre történő mentés, ügyfélkapcsolati/egyéb 
elektronikus programban történő rögzítés) történik. 
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Kik kezelik az 
adatokat? 

Az adatokat Adatkezelő és az adatfeldolgozók azon munkavállalói/megbízottai ismerhetik meg és kezelhetik, 
akik munkaköri kötelezettsége/feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés. Az 
adatok elektronikusan és papír alapon kerülnek kezelésre. 

  
Mi az adatkezelés 

jogalapja 
(jogszerűség)? 

Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] – információadás/ajánlatadás, szerződéskötés 
előkészítése érdekében érintettel való kapcsolattartás 

  

Mi az adatkezelés 
időtartama? 

Az adatkezelés időtartama 
(i) legkésőbb a válaszadástól számított 2 évig; 
(ii) ajánlatkérés/ajánlatadás esetében, amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül, legfeljebb az ajánlat alapján 

létrejött jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig; 
(iii) ajánlatkérés/ajánlatadás esetében, amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, legfeljebb az 

ajánlatadástól számított 2 évig 
terjed. 

  

Közös adatkezelés 

Az Adatkezelő, a WTS Klient Service Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, 
Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-294406) a WTS Klient Business Automation Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: 01-09-294075) és 
a HLB Magyarország Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, 
Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-683898) az adatkezelés céljait és eszközeit a 
kapcsolattartási adatok vonatkozásában (név, pozíció, e-mail cím, telefonszám, cégnév) közösen határozzák 
meg, erre tekintettel a kapcsolattartási adatok vonatkozásban közös adatkezelőknek minősülnek, felelősségük 
egyetemleges. 

  

Folyamatleírás 

- Az érintett személyesen/telefonon/faxon/e-mailben/postai úton/weboldalon személyes adatainak (neve és 
választása szerinti elérhetősége) megadása mellett kapcsolatba lép az Adatkezelővel abból a célból, hogy 
információt/ajánlatot kérjen valamely Adatkezelő által kínált szolgáltatásra vonatkozóan. 

- Az Adatkezelő az érintett részére az általa választása szerint megadott elérhetőségen – e-mail 
cím/levelezési cím – információt/ajánlatot ad. 
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6.5 Közösségi oldalakon (Facebook, LinkedIn, Youtube) való jelenlét 
 

Ki az érintett? 
Azon természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi média felületeit, az azon közzétett tartalmat követi, 
megosztja, kedveli, illetve aki azon keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel vagy a közösségi média felület 
által megengedett egyéb műveletet hajt végre. 

  

Mi az adatkezelés 
célja? 

Az adatkezelés célja a Honlapon található tartalmak közösségi média felületeken történő megosztása, 
publikálása. Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi média felületeken keresztül kizárólag akkor kerül 
kapcsolatba, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi média 
felületeken keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 

  

Kezelt adatok köre és 
célja 

publikus név azonosítás 
publikus fotó (nem kerül az 
Adatkezelő által tárolásra) 

azonosítás 

közösségi oldalon küldött üzenet 
és válasz 

válaszadás 

értékelés minőségjavítás 
  

Mi az adatok forrása? Az érintett maga bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére. 

  
Mi az adatkezelés 

módja? 
Az adatkezelés elektronikus úton történik. 

  

Kik kezelik az 
adatokat? 

Az adatokat az Adatkezelő és az adatfeldolgozók azon munkavállalói/megbízottai ismerhetik meg és kezelhetik, 
akik munkaköri kötelezettsége/feladata az adatkezelési cél(ok) megvalósításában való közreműködés. Az 
adatok elektronikusan kerülnek kezelésre. 

  
Mi az adatkezelés 

jogalapja 
(jogszerűség)? 

Az adatkezelés jogalapja érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. 

  

Mi az adatkezelés 
időtartama? 

Az Adatkezelő a személyes adatokat válaszadásig vagy azt megelőzően kérésre törlésig kezeli. Amennyiben 
az érintett információt és/vagy ajánlatot kér az Adatkezelőtől, az adatkezelés részletes leírását a jelen 
Tájékoztató 6.4 pontja tartalmazza. 
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Az érintett 
visszavonhatja-e 
hozzájárulását az 
adatkezeléshez? 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 
A visszavonás a jövőre vonatkozik, azaz az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. 

  

Folyamatleírás 

- Az Adatkezelő elérhető a Facebook/LinkedIn/Youtube közösségi oldalakon, ahol az Adatkezelő híreket, 
eseményeket, videókat oszt meg, valamint megosztja a weboldalon található tartalmakat. 

- Az Adatkezelő Facebook/LinkedIn/Youtube oldalán a „tetszik”/ „like” vagy megosztás linkre kattintással az 
érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek, eseményeinek, videóinak közzétételéhez a saját üzenőfalán. 

- Az érintett a Facebook/LinkedIn/Youtube oldal adatkezeléséről a Facebook/LinkedIn/Youtube honlapján 
tájékozódhat. 

  

Beépülő modulok 

LinkedIn plugin 
A LinkedIn szolgáltatást a LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2) nyújtja. A LinkedIn 
beépülő moduljainak leírása az alábbi linken érhető el: https://developer.linkedin.com/plugins. A LinkedIn 
adatkezelési tájékoztatója pedig alábbi linken érhető el: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 
Facebook plugin 
A Facebook szolgáltatást a https://www.facebook.com/ címen a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour, Dublin 2) nyújtja. A Facebook beépülő moduljainak leírása az alábbi linken érhető el: 
http://developers.facebook.com/plugins. A Facebook adatkezelési szabályzata pedig alábbi linken érhető el: 
http://www.facebook.com/policy.php 
 
XING plugin 
A XING szolgáltatást a https://www.xing.com/ címen a XING AG (Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg) 
nyújtja. A XING beépülő moduljainak leírása az alábbi linken érhető el: 
https://dev.xing.com/plugins/terms_and_conditions A XING adatkezelési tájékoztatója pedig alábbi linken 
érhető el: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

https://developer.linkedin.com/plugins
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/
http://developers.facebook.com/plugins
http://www.facebook.com/policy.php
https://www.xing.com/
https://dev.xing.com/plugins/terms_and_conditions
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6.6 További adatkezelések 
 
Azon adatkezelések vonatkozásában, amelyek jelen Tájékoztatóban nem kerülnek 
bemutatásra, az Adatkezelő az adat felvételekor tájékoztatja az érintettet.  

 
 

7. Adattovábbítás 
 
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot 
kiszervezi, úgy abban az esetben azt a jelen Tájékoztató 1. számú mellékletében 
meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozó(k) felé 
ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozó(k) tevékenységéért. Az Adatkezelő 
hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat személyes adatot. 
 
 

8. A https://wtsklient.hu weboldal süti (cookie) kezelése 
 
A lenti „Elfogadás” gombra kattintva az érintett (felhasználó) hozzájárul ahhoz, hogy a 
Honlap sütiket használjon [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. Az érintett a hozzájárulását 
bármikor visszavonhatja. 
 
(i) Mit jelent a süti kifejezés? 

 
A sütik olyan információ-csomagok, amelyeket az Adatkezelő vagy az Adatkezelő által 
igénybe vett szolgáltató szervere helyez el a webes felületek látogatására alkalmas 
eszköz böngészőjében. Amikor az érintett (felhasználó) ismételten felkeresi az adott 
honlapot, a böngésző beolvassa a sütit és annak megfelelően jeleníti meg a honlapot. 
 

(ii) Milyen célokra használ sütiket az Adatkezelő? 
 
Az Adatkezelő sütiket alkalmaz annak érdekében, hogy a Honlap felépítését, tartalmát 
a látogatók számára optimalizálja. Az Adatkezelő által használt sütik: 
- teljesítményt növelő sütik: ezen sütik célja, hogy a Honlap felépítése minél 

praktikusabb legyen a látogatók számára és 
- statisztika készítésére használt sütik: ezek a sütik a Google Analytics saját 

sütijei, amelyeknek köszönhetően az Adatkezelő anonim statisztikát kap a 
látogatók tevékenységéről az oldalon. Ezeknél a sütiknél egyedi azonosítót 
kapnak a felhasználók, amelyek általunk személyhez nem köthetők, azokkal a 
látogató számunkra nem beazonosítható. 

A Honlapon használt sütik a látogatók személyes adatainak gyűjtésére és az 
alkalmazott sütik a látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak. Az 
Adatkezelő a látogatóról nem tárol személyes adatokat és nem végez remarketing 
kutatást szokásaik felmérésre. Személyes adatok szerzésére alkalmas saját sütiket a 
Honlapon az Adatkezelő nem alkalmaz. 
 

(iii) Hogyan lehet szabályozni a sütik használatát? 
 
Az érintett (felhasználó) a sütik beállításait a böngészőben kezelheti, ennek keretében 
az érintett (felhasználó) a sütik rögzítését korlátozhatja vagy megtilthatja. A sütik 
korlátozásáról és tiltásáról az egyes böngészők „súgó” vagy „segítség” menüpontja 
nyújt részletes tájékoztatást, így különösen: 

  

https://wtsklient.hu/
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Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-
elhelyezett-sutik-torlese-szamito 

Safari https://support.apple.com/hu-
hu/guide/safari/sfri11471/mac 

Explorer https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-
to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

 
(iv) A Honlap által alkalmazott sütik megnevezése 

 

Süti megnevezése Domain Funkció 

   

_gat_gtag_UA_91928828
_1 

wtsklient.hu A Google Analytics 
anonim weboldal-
látogatottság mérésére 
szolgáló statisztikai 
rendszerbe történő 
adatküldéshez szükséges 
süti. 

_gat wtsklient.hu A Google Analytics 
anonim weboldal-
látogatottság mérésére 
szolgáló statisztikai 
rendszerbe történő 
adatküldéshez szükséges 
süti. 

_ga wtsklient.hu A Google Analytics 
anonim weboldal-
látogatottság mérésére 
szolgáló statisztikai 
rendszerbe történő 
adatküldéshez szükséges 
süti. 

_gid wtsklient.hu A Google Analytics 
anonim weboldal-
látogatottság mérésére 
szolgáló statisztikai 
rendszerbe történő 
adatküldéshez szükséges 
süti. 

wpml_current_language wtsklient.hu Választott nyelv 
megőrzése az oldalon 
belül történő navigáció 
esetén. 

displayCookieConsent 
 

wtsklient.hu A süti a felhasználó azon 
döntését tárolja szám 
formátumban, hogy a 
felhasználó a süti 
kezelésével kapcsolatos 
felugró ablakot elfogadta. 
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9. Adatbiztonság 

 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megfelelő technikai 
és szervezési intézkedéseket (pl. álnevesítés; titkosítás, az érintett rendszerek folyamatos 
bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének 
biztosítása, az érintett rendszerek tesztelése, felmérése, értékelése) hajt végre annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. Az Adatkezelő továbbá 
törekszik arra, hogy a személyes adatok biztonságát szolgáló technikai és szervezési 
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére 
tekintettel legyen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő belső 
szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik 
különösen: 
- a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 

szoftver és hardver eszközök fizikai és logikai védelméről; 
- az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül 

a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített kezeléséről; 
- az adatállományok vírusvédelméről. 
 
Az Adatkezelő ISO 27001 tanúsítvánnyal (információbiztonsági irányítási rendszer 
tanúsítása) rendelkezik. 
 

Jelen tájékoztató magyar és angol nyelven készült, a magyar és az angol szöveg közötti esetleges 
eltérés esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. 
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1. számú melléklet – Adatfeldolgozók 
 
(i) Klient Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, 

Stefánia út 101-103.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-730729) 
- Adatkezelő hírlevél és direkt marketing célú adatbázisának kezelése, direkt marketing 

célú megkeresések, tartalomszolgáltatás a weboldalra, az Adatkezelő közösségi 
oldalainak kezelése 

- szerver biztosítása, rendszergazdai tevékenység 
- ajánlatadásban technikai háttér biztosítása 
 

(ii) Soulware Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 
7.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046527) 
hírlevél és direkt marketing célú adatbázissal kapcsolatos technikai feladatok ellátása, 
hírlevelek kiküldésével kapcsolatos technikai feladatok ellátása, technikai háttér biztosítása, 
CRM fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
 

(iii) Flamich Gábor egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 35560283) 
https://wtsklient.hu/ weboldallal kapcsolatos technikai háttér biztosítása, fejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása 
 

(iv) ALT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei 
út 95.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-072469) 
rendszergazdai tevékenység 
 

(v) Closte, LLC (1603 Capitol Ave. Suite 310 A546 Cheyenne, Wyoming 82001) 
tárhely biztosítása 
 

(vi) Zoho Corporation B.V. (Beneluxlaan 4B, 
3527 HT UTRECHT, The Netherlands) 
pályázati anyagok érkeztetése, adatbázisba rendezése  
a kezelt adatok fizikális tárolását az Zoho Corporation GMBH végzi  


