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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 Az Adatvédelmi Tájékoztató célja 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a „Tájékoztató”) célja, hogy az az Európai Parlament és a 
Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR”) megfelelően tájékoztassa az Érintetteket a 
Személyes Adataik LabMagisterOktató és Kutató Kft. („LabMagister”) általi kezelésével 
kapcsolatos minden lényeges körülményről. 

1.2 Értelmező rendelkezések 

A jelen Tájékoztató alkalmazásában az alábbi kifejezések a következőket jelentik. 

1.2.1 Adat vagy Személyes Adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy 
természetes személy Érintett – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

1.2.2 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel 
(dolgoz fel).  

1.2.3 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes Adatok 
gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése 
vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

1.2.4 Adatkezelő: az a személy, amely a Személyes Adatok kezelésének célját és eszközeit 
meghatározza. 

1.2.5 Adatfeldolgozás: az 1.2.3. pontban meghatározott bármely művelet elvégzése abban az 
esetben, ha a műveletek elvégzője Adatfeldolgozónak minősül. 

1.2.6 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – 
meghatározza. 

1.2.7 Érintett: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

1.2.8 Honlap: a www.labmagister.hu és a www.labmagister.comhonlapok. 

1.2.9 GDPR az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete. 

1.2.10 Infotvaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény. 

1.2.11 Közösségi Oldal(ak):a Facebook és a LinkedIn. 

1.2.12 LabMagister: Az Adatkezelőnek minősülő alábbi személy: 

Név LabMagister Korlátolt Felelősségű Társaság 
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Adószám 23923768-2-41 

Cím/székhely 1032 Budapest San Marco utca 68. 

Kapcsolattartó Dr. Mikus Endre 

Telefonszám 06-1-5052291 

E-mail cím endre.mikus@labmagister.com 

Honlap www.labmagister.hu, www.labmagister.com 

 

1.2.13 Levéltári Törvény a 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről. 

1.2.14 Mt. a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről. 

1.2.15 Munkavállalók: azon természetes személyek, akik a LabMagisterrel munkaviszonyban 
állnak. 

1.2.16 NAIH: a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság. 

1.2.17 Ptk.:a 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről. 

Az e pontban meg nem határozott fogalmakat az Infotv., a GDPR és a felsorolt jogszabályok 
szerint kell értelmezni. 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA, CÉLJA ÉS 
IDEJE 

A LabMagister az alábbi Személyes Adatokat kezeli az alábbi jogalapokon és célokból, az 
alábbiakban feltüntetett ideig: 

2.1 Álláshirdetésekre jelentkezők Személyes Adatai (el nem bírált jelentkezők) 

2.1.1 Jogalap: 

Az Adatkezelés a LabMagisterjogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
(GDPR 6. cikk (1) (f)) az alábbi 2.1.2 pontban meghatározottak szerint. 

2.1.2 A kezelt Személyes Adatok köre és az adatkezelések célja 

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI ADATKEZELÉS CÉLJA 

Név, e-mailcím, telefonszám, esetenként 
lakcím, állás pályázatokban 
(önéletrajzokban) feltüntetett adatok 

A jelentkezési folyamat megfelelő 
lebonyolítása (jogos érdek) 

2.1.3 Az adatkezelés ideje: a jelentkezési folyamat elbírálásáig. A pályázat elutasítása 
esetén a jelen pontban feltüntetett adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 
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2.2 Munkavállalók Személyes Adatai (aktuális és korábbi Munkavállalók) 

2.2.1 Jogalap: 

(a) Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett 
az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) (b)); 

(b) Az Adatkezelés a LabMagisterre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c)), ahol a jogi kötelezettség a Munka 
Törvénykönyvének 51(4) szakaszán, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL 
törvény első mellékletének 3. pontján, az egészségbiztosításról szóló 1997. évi 
LXXXIII törvény 79(1), 80(1) szakaszán, valamint a társadalombiztosítási 
ellátásokról szóló 1997. évi LXXX törvény 46(2) szakaszán alapul; 

(c) Az adatkezelés aLabMagisterjogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
(GDPR 6. cikk (1) (f)). 

2.2.2 A kezelt Személyes Adatok köre és az Adatkezelések célja 

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

Név, születési hely, idő, anyja neve, személyi 
igazolvány száma, lakcím, adóazonosító, TAJ 
száma, bankaszámla szám, legmagasabb 
iskolai végzettsége; előző munkahelyi kilépő 
papírok (tartásdíjra vonatkozó adatok, havi 
letiltások bírósági határozat alapján), 
jelenléti ív, munkaszerződésbe foglalt adatok 

Munkaszerződés megfelelő 
teljesítése, beleértve a 
bérszámfejtést (szerződés 
teljesítése). 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL 
törvény első mellékletének 3. pontjában 
meghatározott adatok 

Adózási szempontok, 
munkavállaló bejelentése 
(jogszabályi kötelezettség) 

Az egészségbiztosításról szóló 1997. évi 
LXXXIII törvény 79(1), 80(1) szakasza 
szerinti adatok 

Egészségbiztosítási tárgyú 
adatszolgáltatás céljából 
(jogszabályi kötelezettség) 

A társadalombiztosítási ellátásokról szóló 
1997. évi LXXX törvény 46(2) szakasza 
szerinti adatok 

Társadalombiztosítási tárgyú 
adatszolgáltatás céljából 
(jogszabályi kötelezettség) 

Éves munkaköri alkalmassági vizsgálat 
eredménye (aLabMagister csak az üzemorvos 
„alkalmas”, nem „alkalmas” minősítését 
jogosult megismerni alapul fekvő 
Egészségügyi Adatokat nem) 

A Munka Törvénykönyvében 
foglaltak teljesítése (jogszabályi 
kötelezettség) 
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2.2.3 Az Adatkezelés ideje:  

(a) amennyiben az Adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése:  

 ameddig a szerződés teljesítéséhez szükséges;  
 a szerződés megszűnése után: esetleges jogi igények érvényesítése 

céljából további 3 (három) évig a Munka Törvénykönyve 286. §-a 
szerint (ilyen esetben az Adatkezelésre aLabMagister jogos gazdasági 
érdeke alapján kerül sor a szükséges mértékig); 

(b) amennyiben az Adatkezelés jogalapja a LabMagisterre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség teljesítése: mindaddig, amíg a vonatkozó Munkavállaló 
munkaviszonyára tekintettel a jogszabály alapján kötelező, kivéve azokat az 
adatokat, amelyek nem törölhetők az Érintettek jogainak gyakorlása érdekében a 
Levéltári Törvény 3.§ j) pontja és 4.§-a szerint; 

(c) amennyiben az Adatkezelés jogalapja a Munkáltató jogos gazdasági érdekének 
érvényesítése: mindaddig, ameddig az Adatkezelés a Munkáltató jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha (i) az ilyen érdekkel szemben 
az Érintett Személyes Adatok védelméhez kapcsolódó alapvető jogai és 
szabadságai elsőbbséget élveznek; vagy (ii) a Munkavállaló az Adatkezelés ellen 
tiltakozik, és a Munkáltató nem tudja igazolni, hogy jogos gazdasági érdeke a 
Munkavállaló érdekeivel szemben elsőbbséget élvez.  

2.3 Megbízók, külső beszállítók, kereskedelmi partnerek Személyes Adatai 

2.3.1 Jogalap: 

(a) Az Adatkezelés aLabMagister jogos érdekének érvényesítése érdekében 
szükséges (GDPR 6. cikk (1) (f)); 

(b) Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett 
az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) (b)); 

2.3.2 A kezelt Személyes Adatok köre és az Adatkezelések célja  

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

Név, cím, adóazonosító, képviseletre jogosult 
személy neve (jogi személy esetén szerződő fél 
esetén), email címe 

A kapcsolattartáshoz szükséges 
információk (jogos érdek, 
magánszeméllyel kötött szerződés 
esetén szerződés teljesítése) 

2.3.3 Az Adatkezelés ideje: az adott szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig vagy, 
amennyiben az Érintett tiltakozik és nem igazolható, hogy aLabMagister jogos 
érdeke előnyt élvez az Érintett érdekeivel szemben; 

2.4 Érintettek online tevékenység során kezelt Személyes Adatai 
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2.4.1 Jogalap: 

(a) Az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak egy vagy több konkrét 
célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) (a)); 

(b) Az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett 
az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) (b)); 

(c) Az adatkezelés aLabMagisterjogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
(GDPR 6. cikk (1) (f)). 

2.4.2 A kezelt Személyes Adatok köre és az Adatkezelések célja 

SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI ADATKEZELÉS CÉLJA 

ALabMagister Közösségi Oldalait követők, 
kommentelők minden, általuk publikussá tett 
adata (felhasználónév, profilkép, kommentek, 
értékelések és üzenetek tartalma) 

ALabMagister Honlapjára 
üzenetet/kérdéseket írók vonatkozásában: 
név, email cím, üzenet tartalma. 

A LabMagister Honlapjain regisztrálók (a 
Megbízók részéről eljáró személyek) 
vonatkozásában: felhasználónév, email cím. 

Marketingcélú online 
jelenlét(jogos érdek); 

 

Kapcsolatfelvétel biztosítása, 
kapcsolattartás(hozzájárulás) 

 

A vizsgálati eredmények 
Megbízókkal történő közlése 
(szerződés teljesítése) 

IP cím, demográfiai adatok, böngészési 
előzmények (cookie-kon keresztül) 

 

A Honlapok által nyújtott 
szolgáltatások javítása, magas 
szintű biztosítása (jogos érdek) 

2.4.3 Az Adatkezelés ideje: 

(a) Közösségi Oldalak esetén: az adatok visszavonásig kezelhetők (törlési kérelem, 
vagy ha az Érintett az oldalt már nem követi, hozzászólását törli); 

(b) A Honlapon elhelyezett űrlapon keresztül küldött üzenetek esetén: az üzenet 
elküldésére szolgáló űrlap alatt elhelyezett Tájékoztató; 

(c) A Honlapon történő regisztráció esetén: a regisztráció törléséig, vagy a 
vonatkozó megbízási szerződés megszűnéséig; 

(d) Cookie-k alkalmazása esetén: a cookie-k által hordozott adatok mindaddig 
kezelhetők, amíg az Érintett böngészési beállításai között le nem tiltja a cookie-k 
használatát, de legkésőbb addig, amíg az Adatkezelés szükséges a Honlap 
műszaki üzemeltetéséhez. 
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2.4.4 A Közösségi Oldalakon való jelenlét és a Honlapokon a Közösségi Oldalak által 
működtetett bővítmények elhelyezése útján szerzett adatok kezelése a Közösségi 
Oldalakon valósul meg, így az Adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az 
adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása 
is vonatkozik. 

3. ADATFELDOLGOZÓK 

3.1 ALabMagister tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az 
Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül 
végezhető. 

3.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag aLabMagisterrel kötött szerződés, 
és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

3.3 ALabMagister rendszeresen ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. 

4. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

A LabMagister nem közhatalmi szerv vagy közfeladatot ellátó szerv, fő tevékenységei nem 
foglalnak magukban olyan adatkezelési műveleteket, amelyek az Érintettek rendszeres és 
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, és fő tevékenységei nem 
foglalják magukban a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy  büntetőjogi felelősség 
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy 
számban történő kezelését.Bár a LabMagister fő tevékenységei potenciálisan magukban 
foglalnak Egészségügyi Adatokkal kapcsolatos műveleteket, ezen adatok vonatkozásában az 
adatkezelői szerepet a LabMagister Megbízói látják el. 

A fentiekre tekintettel a LabMagister adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles. 

Személyes Adataik kezelésével kapcsolatos megkeresésekkel az Érintettek a fenti Hiba! A 
hivatkozási forrás nem található.12. pontban megjelölt Kapcsolattartóhoz fordulhatnak.  

5. AZ ÉRINTETT JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA 

Az Érintettek az alábbi jogaikat a LabMagister az 1.2.12 pontban feltüntetett elérhetőségein e-
mailben vagy tértivevényes ajánlott postai levélben írásban gyakorolhatják. A levélben küldött 
megkeresést a LabMagister akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az 
Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést aLabMagister csak 
akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy 
a LabMagister a tájékoztatás megadása előtt az Érintettet más módon is beazonosítsa.  

A LabMagister haladéktalanul megvizsgálja a megkereséseket és döntéseket hoz velük 
kapcsolatban, melyeket írásban juttat el az Érintettekhez. 

5.1 Jog a tájékoztatáshoz 

5.1.1 Az Érintett bármikor kérheti, hogy aLabMagister tájékoztassa, hogy kezeli-e az Érintett 
Személyes Adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes Adatokhoz biztosítson 
számára hozzáférést. 
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5.1.2 A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek aLabMagister által kezelt adataira, azok 
forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók 
nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes 
Adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg 
Érintett adatait. 

5.2 Jog a helyesbítéshez 

Az Érintett kérheti aLabMagister által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy 
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos 
Személyes Adatok kiegészítését. Személyes Adat módosítására irányuló igény 
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

5.3 Jog a Személyes Adatok törléséhez (feledéshez való jog) 

5.3.1 Az Érintett kérheti a LabMagister által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés 
megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 
gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes Adatok kezelésére jogszabály 
felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. 

5.3.2 A törlési kérelem megtagadásáról aLabMagister minden esetben tájékoztatja az 
Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Adat törlésére 
irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

5.4 Jog az Adatkezelés korlátozásához 

5.4.1 Az Érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését aLabMagister korlátozza, ha az 
Érintett vitatja a kezelt Személyes Adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy aLabMagister ellenőrizze a 
Személyes Adatok pontosságát. ALabMagister megjelöli az általa kezelt Személyes 
Adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes 
Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

5.4.2 Az Érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését aLabMagister korlátozza akkor 
is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes Adatok törlését, 
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

5.4.3 Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését aLabMagister 
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok LabMagister 
általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

5.5 A tiltakozáshoz való jog 

5.5.1 Az Érintett tiltakozhat Személyes Adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes Adatok 
kezelése kizárólag aLabMagisterre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy 
aLabMagister vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) 
ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 
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ALabMagister az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás 
megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes 
Adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes Adatok korábban továbbításra 
kerültek. 

5.6 A hozzájárulás visszavonása 

Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Érintett a 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét. 

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

6.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők aLabMagister 
munkatársai az info@labmagister.com e-mail címen. 

6.2 Az Érintett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, 
melynek elérhetőségei a következők: 

Cím 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Levelezési cím 1530 Budapest, Pf. 5 

Telefon +36 1 391 1400 

Telefax +36 1 391 1410 

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap www.naih.hu 

 

6.3 Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A LabMagister kérésre az 
Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 


