Adatkezelési tájékoztatás

A Capital Medical Point Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. fszt.; cégjegyzékszám:
01-09-330023; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága; adószám: 25531141-2-13; internet: www.medicalpoint.hu; e-mail: info@medicalpoint.hu; telefonszám: +36-1-800-9771) adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át,
és elkötelezett ezek védelmében.
Alábbi tájékoztatónkból megtudhatja, hogy a Capital Medical Point Kft. az Ön által, mint munkavállaló
által megadott személyes adatokat milyen jogalapon, milyen célból és mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy
ezeket az adatokat kik ismerhetik meg, kinek kerülnek továbbításra. Az adatkezelésünkkel kapcsolatban
Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről is az alábbiakban olvashatja tájékoztatónkat.
Társaságunk











az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv (a
továbbiakban: az Info tv.);
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (a továbbiakban: Mt.);
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: a Ptk.);
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.);
a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: a Számv. tv.);
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (a továbbiakban: az Art.);
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (a továbbiakban: Egészségbiztosítási tv.);
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Nyugdíj
tv.);
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szmvt.);
Magyarország Alaptörvénye rendelkezéseit szem előtt tartva

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 26.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: a GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja munkavállalói részére:

Az adatkezelés jogalapja
Ön az Mt-ben foglaltak szerint a Társaságunkkal munkavégzésre irányuló munkaszerződést köt, melynek
megkötésére személyi azonosító adatainak megadása mellett kerülhet sor.
Munkavégzése során többek között az adózás, az egészségbiztosítási ellátás, valamint a társadalombiztosítási nyugellátás biztosítása érdekében, Társaságunk jogszabályi kötelezettségen alapulóan kezeli, illetve továbbítja az Ön személyes adatait adatfeldolgozás céljából a Capital Medical Point Kft. megbízásában álló könyvelőnek, valamint a hatóságoknak.
Amennyiben Ön Társaságunk alkalmazásában olyan munkakört tölt be, mely feljogosítja az üzleti partnereinkkel kialakított kapcsolattartásra, úgy a Capital Medical Point Kft. a kapcsolattartás, mint jogos

érdek érvényesítése kapcsán kezelheti és továbbíthatja szerződéses partnereinek az Ön személyes elérhetőségeit a szükséges mértékben és ideig. Abban az esetben, ha munkavégzéséhez Társaságunk biztosítja a telefonhasználatot, úgy csak vezetékneve és keresztneve kerül továbbításra, mint személyes adat.
Minden egyéb olyan esetben, amikor az Ön önkéntes hozzájárulása, a munkaviszonyból származó aláfölérendeltségi viszony ellenére értelmezhető, Társaságunk személyes adatait kizárólag az Ön előzetes
tájékoztatása és hozzájárulása mellett kezeli. Álláspályázók személyes adatait sikertelen jelentkezés esetén – hozzájárulás esetén – az önéletrajz beérkezését követő 1 évig kezeli Társaságunk.

Kezelt adatok, az adatkezelés célja
Személyes adatait, a nevét, lakcímét, születési idejét, édesanyja nevét, adóazonosító jelét, TAJ számát,
bankszámlaszámát, esetlegesen gyeremeke/i nevét, adóazonosító jelét a munkaszerződés megkötése,
bérszámfejtés, családi adókedvezmény igénybevétele, illetve a munkaviszony hatóságokhoz történő bejelentése/kijelentése céljából kezeljük.
Abban az esetben, ha Ön megváltozott munkaképességű munkavállalóként kerül Társaságunk alkalmazásába, úgy a megváltozott munkaképesség igazolására az Ön által átadott orvosi dokumentációt a Capital Medical Point Kft. megbízásában álló könyvelő az adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség körében továbbítja.
Elérhetősége érdekében lakcímén kívül telefonszámát és e-mail címét is, mint személyes adatot kezeljük.
Bizonyos esetekben a Társaság Öntől, mint munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes
adat közlését kérheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy
az Mt-ből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. A Társaság az előzőekben hivatkozott
nyilatkozat, vagy személyes adatot tartalmazó okirat bemutatását követelheti Öntől, mint munkavállalótól. Ebben az esetben a Társaság nem fénymásolja, tárolja az Ön iratait, hiszen elegendő azoknak csak
a bemutatása és a szükséges adatok feljegyzése. Ilyen lehet pl. jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi kiskönyv.
A munkáltató a gazdasági tevékenységére tekintettel, érdekmérlegelés alapján zártláncú kamerás megfigyelőrendszert működtet. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtása körében az adatkezelő székhelyén jelentős mértékű készpénzforgalmat bonyolít le. A Capital Medical Point Kft. által működtetett kép- és
hangrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert a vagyonvédelem, esetlegesen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az esetleges jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése érdekében alkalmazza. Vagyonvédelmi tevékenységet folytató Társaságot az adatkezelő nem
foglalkoztat, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, az
érintettek információs joga nem jár aránytalan korlátozással.
A kamerarendszer működtetésére a Társaságnak jogszabály alapján nyílik lehetősége, mellyel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adja munkavállalói számára:
A telephelyen a Társaság mindösszesen 1 db kamerát működtet, mely az alábbi helyen került elhelyezésre, és az alábbi területet/területeket figyeli meg:
01 – bejárattal szemben a recepció pult fölött, a pénztár irányába
Az elektronikus megfigyelőrendszert …………………… működteti.

A felvétel tárolása a Társaság saját szerverén történik, felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 8
napig, melyet követően a rendszer a felvételt automatikusan megsemmisíti, illetve a helyreállítás lehetősége nélkül törli.
A tárolt felvételeket a Társaság elektronikus úton, többszintű védelemmel ellátott, saját szerveren, külön biztonsági kóddal védett mappában, illetve almappákban tárolja, titkosított tárhelyen.
Szabálysértés, bűncselekmény esetén Szekér Zoltán és Kovács Jenő ügyvezető fér hozzá a kamera rögzített felvételeihez, melyeket a jogsértés súlyától függően a nyomozóhatóság, illetve egyéb, eljárni jogosult hatóság részére továbbíthatja.
Az érintettek elvárhatják, hogy adataikat csak az eredeti célnak megfelelően kezelje az adatkezelő, továbbá azt, hogy a tárolt adatokkal ne éljen vissza. A tárolás célja, hogy a rögzítés helyszínén elkövetett
bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban – ideértbe az érintett személy vagy adatkezelő által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is – bizonyítékul, az erre a
törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatók legyenek. A kamerarendszer által rögzített
felvételeket csak a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult az arra feljogosított személy/ek megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a rendőrség
vagy más hatóság részére továbbíthatja. Amennyiben a hatóság, vagy a bíróság 30 napon belül a felvételeket nem kéri, akkor az adatkezelő a felvételt anélkül, hogy az a későbbiekben helyreállítható lenne,
törli, illetve megsemmisíti.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől
számított 8 munkanapon belül jogának, vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak
üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Megfelelő igazolás esetén az adatkezelő a felvételt
akként zárolja, hogy a felvételt egy másik megfelelő védelemmel ellátott adathordozóra lementi.
Adatkezelés időtartama
Társaságunk a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatait 50 évig, de legalább a
munkavállaló nyugdíjba vonulásáig őrzi meg.
Adattovábbítás: az érintett rendelkezésének megfelelő címzettek számára (pl. NAV). A bérszámfejtéshez
szükséges személyes adatok a Társaság megbízásában álló könyvelő részére kerülnek megküldésre jogszabályi előírásnak megfelelően. Adattovábbítás történhet még a fentiek szerint a szerződéses partnerek részére, szabálysértési hatóságnak, biztosító társaságnak.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogok







hozzáférési jog: Ön bármikor felvilágosítást kaphat az Önről kezelt adatokról;
amennyiben egy adat elavult, vagy helytelen, kérheti a hibásan felvett adatainak módosítását;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön kérheti adatainak törlését, azonban a Társaság
részére jogszabály által kötelezően előírt adatokat, illetve a kötelező adatmegőrzési határidő
előtt törölni nem lehet; hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a viszszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;
Önnek jogában áll a megadott adatok kezelésének korlátozása;
a személyes adatai direkt marketing célokra való használatát Ön megtilthatja;





megtilthatja a személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadásához,
vagy ennek tiltásához;
személyes adatairól olvasható formátumban másolatot kérhet,
jogában áll adatainak kezelése ellen tiltakozni.

Jogorvoslatért Ön az adatkezelőhöz, (Capital Medical Point Kft.; 1138 Budapest, Madarász Viktor utca
47-49. fszt.,) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11.; 1363 Budapest, Pf. 9., tel.: +36 ( 1 ) 391-1400, www.naih.hu vagy a lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.

