
Tisztelt Bejelentő! 

Az integritás, valamint a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelő magatartás 
(Compliance) képezik vállalati tevékenységünk alapját, így az az Audinál és a teljes Volkswagen 
Konszernben legmagasabb prioritást élveznek. E két tényezőn alapszik a konszern és az általa 
gyártott márkák jó híre, az ügyfelek és üzleti partnerek bizalma, a munkatársak jóléte, valamint a 
fenntartható gazdasági siker. Célunk, hogy ez utóbbit ne csorbítsa a bírságokból, nyereséget 
terhelő elvonásokból és kártérítési kötelezettségekből vagy büntetőeljárásokból eredő komoly 
anyagi károk kockázata. Emiatt Audi visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre, mely során 
közösen kezelik a bejelentés során megadott adatokat 

Az Audi Hungaria Zrt.  (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840) és 
AUDI AG (cím: 85045 Ingolstadt,) a (továbbiakban: adatkezelők) a jelen tájékoztató 
("Tájékoztató") szerint közösen kezelik az Ön által a bejelentés során megadott személyes 
adatokat. 

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten 
fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi 
Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és 
szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.  

 

1. Általános Rendelkezések 

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt. 

Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1. 

Cégjegyzékszáma: 08-10-001840   

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, e-mail: adatvedelem@audi.hu 
 

1.1 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok  

Fogalmak 

„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; 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; 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 

1.2.       Alapelvek 

 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért: 

 a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és 
azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

 a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak 
legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”); 



 gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek 
legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés 
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy 
helyesbítse („pontosság”); 

 a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 
(„korlátozott tárolhatóság”); 

 a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai 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 („integritás és 
bizalmas jelleg”). 

1.3.   Kapcsolódó jogszabályok 

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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet,) továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. Törvény. 

2. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja: Az Audi visszaélés-bejelentési rendszer célja, hogy a visszaélés-bejelentési 
rendszeren keresztül bejelentett lehetséges szabályszegések kivizsgálásra, megállapításra és 
megszüntetésre kerüljenek. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a visszaélés-bejelentési rendszer 
bevezetésre kerüljön, mivel annak segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a szabályszegések 
időben felismerésre, kivizsgálásra és megszüntetésre kerüljenek. Ezáltal lehetőség nyílik arra, 
hogy elkerüljük a lehetséges anyagi és jogi következményeket, a vállalat jóhírnevének sérelmét és 
feltárjuk a folyamatok és struktúrák gyenge pontjait. 

A kezelt személyes adatok köre: A bejelentés tartalmát képező adatok és a bejelentő adatai, 

melyek többek között lehetnek: a bejelentésben megadott név, elérhetőségek, egyéb személyes 

adatok. 

Az adatkezelés időtartama: A bejelentés tartalmát képező adatok és a bejelentő adatai a 
panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben meghatározottak 
szerint a következők szerint kerülnek törlésre:  

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem 
szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül 
törölni kell.  
 
Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben 
jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó 
adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások 
jogerős lezárásáig lehet kezelni. 
 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:  
Valamennyi bejelentés tekintetében az AUDI HUNGARIA Zrt. és az AUDI AG közös adatkezelőnek 
minősül. 
 
A kezelt adatokhoz kizárólag az alábbi személyek/munkakörök jogosultak hozzáférni:  
 
Az ügy kivizsgálását végző szervezeti egység munkatársa, akik a következők lehetnek: Audi 
Felderítő Iroda, a súlyos szabályszegések kivizsgálására az AUDI AG vizsgáló szakterületei (Revízió 



(I/GK), a Központi Jogi Osztály (I/FL) szakterületei, az Audi Biztonsági Szervezet, valamint az AUDI 
AG „Integritás, Compliance, Rizikómenedzsment” (I/GC) szervezeti egységén belül a 
kivizsgálásokért felelős „Visszaélés-Bejelentési Rendszer Rendkívüli Vizsgálatok” szakterülete).  
 
Az egyéb szabályszegések kivizsgálására az Audi Hungaria vizsgáló szakterületei (Személyügy, 
Biztonságmenedzsment, Revízió, a vizsgálatra alkalmas egyéb szakterület) illetékesek.  
 
3. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek 

Az Ön jogai: Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében 

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; 
b) a személyes adatok helyesbítését kérje; 
c) a személyes adatok törlését kérje; 
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; 
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; 
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, 
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog); 
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a lent megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az 
Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 
napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Ön nem 
ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak 
rendelkezésére.  

Jogorvoslat: Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor 
panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; web: www.naih.hu; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.   

 

Kapcsolat: 

Dr. Eisenbacher Gábor 
Compliance Officer 
AUDI HUNGARIA Zrt. 
Cím:9027 Győr, Audi Hungaria út 1. 
E-mail: compliance@audi.hu 
E-mail másolat: adatvedelem@audi.hu 
 

 

 

 

 


