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Bevezetés  

 

A Mobilconsult Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A 

belső szabályzata által biztosítja a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének 

érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a vállalkozás 

által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó 

szabályokat.  

A Mobilconsult Kft. az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak 

megfelelően jár el: 

• a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény 



• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

• 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, a továbbiakban: GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

• a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló a 2007. évi LXXV. törvény 

• pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 

• kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kkt.) 

Adatkezelési alapfogalmak 

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. 

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. 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 



címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 

adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy 

jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre 

vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában. 

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 

társaságokat és egyesületeket is. 

adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének 

felmérését szolgáló dokumentum. 

technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, 

körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, 

változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően 

meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes 

adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő 

felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

Adatkezelési alapelvek 

A Mobilconsult Kft. az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 

számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 

A Mobilconsult Kft. a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és 

jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 

módon (célhoz kötöttség).  

 



A Mobilconsult Kft. az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, 

és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a Mobilconsult Kft. 

nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a 

megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

A Mobilconsult Kft. adatkezelése pontos és naprakész. A Mobilconsult Kft. minden észszerű 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság). 

A Mobilconsult Kft. a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek 

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 

lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre 

(korlátozott tárolhatóság). 

A Mobilconsult Kft. megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával 

biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).  

A Mobilconsult Kft. felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, 

továbbá a Mobilconsult Kft. igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek 

értelmében a Mobilconsult Kft. gondoskodik a belső szabályzatában foglaltak folyamatos 

érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az 

adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Mobilconsult Kft. a jogszabályi 

kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít. 

Adatkezelés 

 

A Mobilconsult Kft. a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységét a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kkt.)  45. §-a értelmében írásbeli szerződés alapján végzi. Az adatok 

kezelésének jogalapja a szerződésen alapul, a szerződést aláíró fél és a rá vonatkozó 

személyes adatok vonatkozásában. 

A Könyvvizsgáló az előzőek során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás 

és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó 

feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. A 

könyvvizsgáló az előzőek szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése során 

birtokába jutott személyes adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései értelmében 

az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig köteles és jogosult kezelni, az adatok 

ezt követően megsemmisítésre, törlésre kerülnek. 

A szerződés teljesítése keretében a Mobilconsult Kft. számára hozzáférhetővé váló 

személyes adatok (így például a szerződésben szereplő kapcsolattartó adatai vagy a 



jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység jogszabályi előírásai és 

szakmai irányelvei, követelményei szerinti feladat ellátás során megismerni szükséges vagy 

szükségesnek ítélt személyes adatok {például tagi kölcsön}) kezelésének jogalapja a 

vállalkozás jogos érdekén alapul.  

A személyes adatokat a Mobilconsult Kft. nem továbbítja harmadik fél részére. 

A Mobilconsult Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést nem kíván végezni. 

Amennyiben a Mobilconsult Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból 

további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az 

érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról.  

Amennyiben a vállalkozás a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 

végzése körében kezelt adatokat nem közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy a 

vállalkozásnak nem áll fenn az érintettel szemben a tájékoztatási kötelezettsége figyelemmel 

arra, hogy a Kkt. a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység 

vonatkozásában szigorú titoktartási kötelezettséget ír elő. 

A Mobilconsult Kft. a kötelező tájékoztatásnak többféle választható módja közül azt 

választja, hogy a fentiekben foglalt információkat a Mobilconsult Kft. ("Adatkezelési 

tájékoztató" címen) közzéteszi a honlapján, olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és 

könnyen elérhető legyen bárki számára. 

Jogorvoslat 

A Mobilconsult Kft. tájékoztatja az érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó 

adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó 

adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az 

érintett adathordozhatósághoz való jogáról. 

A Mobilconsult Kft. tájékoztatja az érintettet a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi 

Hatóság) címzett panasz benyújtásának jogáról; valamint arról, hogy a személyes adat 

szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés 

kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, 

továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Panaszkezelés helye: Budapest 1132, Váci út 64/c. 


