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AZ ADATKEZELÉSRŐL 
 
A társaság által folytatott adatkezelési tevékenységek tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk. Társaságunk 
az utasainak / ügyfeleinek a személyes adatait - többek között - az alábbi cél érdekében kezeli: 

� a www.enykk.hu weboldalon keresztül az elektronikus Hírlevélre feliratkozók részére hírlevél küldése 
e-mailben. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, mely a Hírlevélre történő feliratkozás alkalmával a 
személyes adatok megadásával tekintjük megadottnak. A társaság az érintettek személyes adatait a 
Hírlevélről történő leiratkozásig kezeli. (Az adatkezelés részleteit az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 
tartalmazza, mely elérhető a honlap Adatvédelem menüpontjában.) 

A felsorolttól eltérő cél esetében a társaság kizárólag akkor kezeli utasa vagy ügyfele személyes adatát, ha 
az adatkezelés céljáról az érintettet tájékoztatta, és ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. E 
tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt külső magánszemélyek személyes adatainak 
biztonságáról. Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a belső eljárási 
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. A személyes 
adatokat fokozott biztonságú informatikai rendszerekben, nem nyilvános módon kezeli. Megakadályozza 
azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Biztosítja, 
hogy a személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek ismerhessék meg - a 
feladataik ellátásához szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Az 
internet használatával továbbításra kerülő adatok tekintetében fokozott biztonságú védelmi intézkedéseket 
tesz. 

A társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatok feldolgozásához - az érintett hozzájárulásával - 
külső adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a neki átadott adatokon csak technikai műveleteket végez. A 
társaság a külső félnél végzett adatfeldolgozás jogszerűségéért ugyanúgy felel, mint saját adatkezeléséért, 
amit az adatfeldolgozóval kötött írásos szerződéssel vagy neki adott adatfeldolgozási megbízással biztosít. 
A társaság kötelezi magát arra is, hogy adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítésére felhívja minden olyan 
harmadik fél figyelmét, amelynek az adatokat továbbítja vagy átadja. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett a társaság adatvédelmi felelősénél (levélben: 9700 Szombathely, Körmendi út 92., faxon: +36-
94/517-625, e-mailben: jogiiroda@enykk.hu, illetve munkanapokon 10.00-14.00 között telefonon: 06 94/517-
618) tájékoztatást kérhet a társaság által kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, illetve - a 
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - az adatbázisból való törlését, illetve tiltakozhat 
személyes adatainak kezelése ellen. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. tel: 
+36(1)391-1400). Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban a társaságot keresse fel. 

A társaság jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott 
adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI: 
 
Név: Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Rövid név: ÉNYKK Zrt. 
Cégjegyzékszám: 18-10-100-701 
Székhely: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. 
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: jogiiroda@enykk.hu 
 


