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Adatvédelmi Tájékoztató
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 az AUDI HUNGARIA Zrt. bevezette az Audi guide nevű tool-t, mely
a harmadik személyeknek az AUDI HUNGARIA által nyújtott juttatások, illetve a harmadik
személyek által az AUDI HUNGARIA munkavállalóinak nyújtott juttatások dokumentálására és
Compliance vizsgálatára szolgál.
Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a
továbbiakban: Audi Hungaria vagy adatkezelő) a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az
Ön személyes adatait a juttatások Audi guide-ban történő dokumentálásával kapcsolódóan.
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

1.1

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
Közvetlen kapcsolattartó, akihez kérdés, panasz esetén fordulhat: dr. Eisenbacher Gábor, email: compliance@audi.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, e-mail: adatvedelem@audi.hu
1.2

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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet), továbbá – amennyiben alkalmazandó – az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.

Az Audi Hungaria adatkezelésével kapcsolatos főbb információk

Az adatkezelés célja: Az Audi guide-ban történő dokumentálás célja, a harmadik személyeknek az
AUDI HUNGARIA által nyújtott juttatások, illetve a harmadik személyek által az AUDI HUNGARIA
munkavállalóinak nyújtott juttatások dokumentálása és Compliance vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti
jogos érdek, ugyanis az adatkezelőnek érdekében áll, hogy kivizsgálja a harmadik személyeknek
az AUDI HUNGARIA által nyújtott juttatásokat, illetve a harmadik személyek által az AUDI
HUNGARIA munkavállalóinak nyújtott juttatásokat, továbbá ezek megfelelő dokumentációját
elkészítse és naprakészen tartsa.
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A kezelt személyes adatok köre: A juttatásra és azzal kapcsolatos Compliance tanácsadásra
vonatkozó adatok, többek között: a tanácsadás tartalma, a tanácsot kérő neve és szervezetei
egysége (bejelentkezési adatok). A juttatást nyújtó vagy azt kapó harmadik személy neve,
pozíciója (pl. hivatalos személy érintettsége esetén: neve, hivatala/munkáltatója és annak címe.)
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a vállalati szabályoknak megfelelően a
létrehozástól számított 7 év.
A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: A kezelt adatokhoz kizárólag az
alábbi személyek/munkakörök jogosultak hozzáférni az AUDI HUNGARIA-n belül: Az AUDI
HUNGARIA Zrt. Integritás/Compliance/Rizikómenedzsment (G/FG) szakterület munkatársai a
juttatás Compliance vizsgálata és az azzal kapcsolatos Compliance tanácsadás érdekében. Az
igénylő munkatárs vezetője.
Személyes adatok továbbítása: A személyes adatok továbbításra kerülnek az AUDI HUNGARIA-n
kívüli AUDI AG részére az Audi guide tool üzemeltetésének érdekében.
Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is: Az adatkezelő tevékenyége során nem
kerül sor automatikus döntéshozatalra, illetőleg nem valósít meg profilalkotást.
3.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslat

Az GDPR 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes
adatai tekintetében
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

a személyes adatokhoz hozzáférjen;
a személyes adatok helyesbítését kérje;
a személyes adatok törlését kérje;
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek;
a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog;
lásd lent);
amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását – levél vagy a meghatározott e-mail-címre küldött elektronikus levél
útján – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban 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 az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának
okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor
jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet
tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve
amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.
Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel
kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki:
az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
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akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem
közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok
valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi
Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi
Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adathordozhatósághoz való jog

INTERNAL

Adatvédelmi tájékoztató
Audi guide – Compliance tanácsadással kapcsolatos adatkezelés
OneTrust Verfahrens-ID: 12883
Állapot: 2022.07.13.

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra,
hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére,
ha
a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően
az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az
adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja
az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben
úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal
élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391
1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy
bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert
– választása szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján
illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A
törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.
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