ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VADKÁRBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVHÖZ
Az adatkezelések szabályai
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga,
így a SEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) eljárásai során csak és kizárólag a hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A
Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor
meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot
ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket
ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.
A Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény és az adatvédelemhez kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek betartásával a vadkár
bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele, a kárbecslési eljárás lefolytatása érdekében kezeli a kárbecslési
jegyzőkönyv kitöltéséhez szükséges adatokat, melyre a jogalapot a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 81. §-a és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 84.
§-a adja meg. A felvett adatok az adatfelvételtől számított 5 évig kerülnek tárolásra.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
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Adatvédelmi tisztviselő:

Horváth Hajnalka

E-mail cím:

adatvedelem@sefag.hu

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és
adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

