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5. számú melléklet
Honlap adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat

Alapelvek
A GYSEV Zrt. honlapot a GYSEV Zrt. Személyszállítás Üzletág Értékesítés és Marketing
területe üzemelteti (a továbbiakban, mint Adatkezelő). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó
önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson
alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és
szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy
ne férjen hozzá.
Az adatkezelő adatai:
Név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV Zrt.)
Cím: 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
Telefon: 06 99 577 444
E-mail cím: gysev@gysev.hu
Az adatfeldolgozó adatai:
Név: -----Cím: -----Telefon: -----E-mail cím: -----Az adatkezelés célja és a tárolt adatok
A Társaság által üzemeltetett honlapon lehetőség van hírlevél szolgáltatás igénybevételére,
vagy más értesítésre történő feliratkozásra, amely során név, cégnév és elérhetőségi adatok (email cím, telefonszám stb.) kerülnek rögzítésre. A regisztrációs adatok kizárólag a
szolgáltatással kapcsolatosan használhatók fel, harmadik fél részére nem adhatók át. A
szolgáltatás felmondására lehetőséget biztosítunk, amelynek során a korábban felvett adatok
visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.
A szervereink által automatikusan naplózott információk
Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs
rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat
kizárólag anonimizált, összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink
esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.
A Társaság honlapját látogatók számítógépén cookie-k (a továbbiakban: sütik)
elhelyezéséről
Az Elektronikus Hírközlési törvény rendelkezései alapján a felhasználó elektronikus hírközlő
végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az
adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő kifejezett hozzájárulása alapján lehet
adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. A weboldal látogatottsági adatait a honlap
kezelője a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi. A honlapon a Google
Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok (cookie-k) kerültek elhelyezésre, melyek az
egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a Szolgáltató külső
szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak.
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A Google adatvédelmi elveiről a Google www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ oldalán
talál bővebb információt. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz,
hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás
teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.
Tárolt adatok
Hírlevélre feliratkozottakról a következő adatokat tartjuk nyilván: név, e-mail cím.
A karrier portálon történő jelentkezésnél a fentieken túl a munkaköri alkalmasság előzetes
elbírálásához szükséges adatokat kell megadni, melyeket a Humán Erőforrás Szervezet kezel.
Ezen felül opcionálisan megadható adatok statisztikai és ügyfélkapcsolati célokat szolgálnak
(telefon, település).
Az adatkezelés jogalapja
A honlap szolgáltatásait Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett
önkéntes hozzájárulásán alapulnak.
Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
•
•

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó
által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha
jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthető
formában adjuk meg a tájékoztatást.
Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés
célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

•
•
•

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte
el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
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Ilyenkor a Társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – megvizsgálja a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, cégünk az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
illetőleg 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. Ebben az esetben is érvényes az a szabály, hogy a Társaság az
érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem
továbbítható az adatátvevő részére, ha a Társaság egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság
a tiltakozás jogosságát megállapította.
Amennyiben Ön a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított
30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az
adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.
Külső linkek vagy hivatkozások
Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az
Adatkezelő nem vállal felelősséget.
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