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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény („Infotörvény”) 5.§ (5) bekezdése szerint az adatkezelőnek az adatkezelés teljes 

időtartama alatt az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia és időről-időre felül 

is kell vizsgálnia annak jogszerűségét és indokoltságát. 

 

Jelen felülvizsgálat annak megerősítésére irányul, hogy a Gyulakonyha Élelmezési 

kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél kezelt személyes adatkör továbbra is 

szükséges-e egy korábban definiált cél eléréséhez. Amennyiben a szükségesség nem 

igazolható, az adatkezelést meg kell szüntetni, hiszen ez jogsértést eredményez. 

 

A Társaság rendelkezik hatályos és naprakész Adatvédelmi szabályzattal, adatvédelmi 

nyilvántartással, mely tartalmazza a Társaságnál folyó adatkezeléseket adatkezelési célonként. 

Az Társaság ügyfelei, illetve munkavállalói részére a rájuk vonatkozó adatkezelésekről a 

szükséges tájékoztatást megkapták.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos ügyféltájékoztatók kifüggesztésre kerültek a Társaság központi 

helyiségében, valamint a Társaság honlapjára (www.gyulakonyha.hu) feltöltésre került. A 

munkavállalóknak szóló tájékoztató a  központi faliújságra kifüggesztésre került.  

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos dokumentációk felülvizsgálata évente megtörténik, és 

amennyiben az szükséges, módosításra kerül.  

 

A GDPR alapelveit a Társaság minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazza. 

 

A Társaság célja, hogy az adatkezelése során az előírásoknak megfelelően járjon el, és minden 

ügyfele, felhasználója nyugodtan bízhassa adatait a Társaságra. Ennek érdekében a következő 

adatvédelmi alapelveket alkalmazza mindennapokban: 

1. Az ügyfelek, vevők személyes adatait az Adatvédelmi szabályzat és az alkalmazandó 

jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezeli. 

2. Minden ésszerűt megtesz annak érdekében, hogy átláthatóvá tegye a vevők személyes 

adatainak kezelését, esetleges kérdések kapcsán bármikor rendelkezése áll.  

3. Személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból, az ezen 

célok megvalósításához szükséges módon és ideig kezelik. Minden ésszerű intézkedést 

megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. Ugyancsak biztosítja a 

személyes adatok megfelelő tárolását, illetve azt, hogy az adatkezelési tevékenységek 

során az adattakarékossági alapelvet betartsa.  

4. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

5. A nyújtott szolgáltatásait az adatvédelmi szempontokat szem előtt tartva alakítja ki. Ez 

azt jelenti, hogy rendkívüli prioritást élvez az ügyfelek, felhasználók adatainak védelme 

és megfelelő kezelése, és mindent megtesznek azért, hogy az általuk nyújtott 

szolgáltatásokba megfelelő adatvédelmi biztosítékokat építsenek. 

 

Az adatkezelés során olyan incidens, mely kockázatot jelentett volna nem merült fel.   

 

 

 

http://www.gyulakonyha.hu/


A Társaság, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat. 

 

1. munkáltatói jogok gyakorlása; 

2. a foglalkoztatásra irányuló, egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyból 

eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 

3. munkavállalók, ügyfelek testi épségének és a vagyon védelmének céljából; 

4. gyermekétkeztetési feladatok ellátása, 

5. vendéglátási és kapcsolódó tevékenységek végzése, 

6. számlázási és számla feldolgozási tevékenység végzése, 

7. Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos díjak behajtása és jogszabály szerinti 

érvényesítése, 

8. bérbeadói tevékenységekkel kapcsolatos díjak behajtása, és jogszabály szerinti 

érvényesítése; 

9. a Társaság székhelyére belépők jogosultságának ellenőrzése, vagyonvédelem; 

10. személy és vagyonvédelem; 

11. honlap szolgálatásainak nyújtása (mérőóra állás bejelentése, időpontfoglalás) 

 

Fenti adatkezelési célok továbbra is változatlan formában fennállnak, a kezelt adatok körében 

és a nyilvántartásokban felesleges és pontatlan adat nem szerepel. 

 

2020. évtől a személy és vagyonvédelmi célból kezelt adatok közül az elektronikus 

megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés (kamerás megfigyelés) során az adatkezelés jogalapja 

változott, az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] helyett az adatkezelés 

jogalapja a jogos érdek  [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] lett. Az adatkezelő a jogos érdek 

jogalapként való alkalmazásával párhuzamosan elkészítette az érdekmérlegelési tesztet. 

 

Új adatkezelés jött létre az alábbi cél miatt. 

 

 Időskorúak étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont], valamint a jogi 

kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. 

 

Az adatkezelés érintettjei, a diétás étkeztetésben résztvevő időskorúak. A dokumentumok 

megőrzése a cél megvalósulásáig történik. 

 

Hatásvizsgálat elkészítésére nem volt szükség, mivel az adatkezelés nem jár magas 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

 

Továbbá a Társaság megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok 

biztonságáról, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

 

 



 

A Társaság által igénybe vett Adatfeldolgozók személyében, illetve az általuk kezelt adatok 

körében nem történt változás. Az Adatkezelő az igénybe vett Adatfeldolgozókkal írásos 

szerződést kötött.   

 

Az Adatkezelő a közzétételi kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tett. 

 

 

A vizsgált területekkel kapcsolatban intézkedési terv készítése nem szükséges. 

 

 

Gyula, 2021. május 21.  
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