ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Crosssec Norma alkalmazásba feltöltött személyes adatok kezeléséről
Hatályos: 2018.05.23-tól

--- A Crosssec Norma alkalmazásban nyilvántartott személyek (felhasználók és a
felhasználó munkavállalói) részére --A Crosssec Norma alkalmazásban nyilvántartott személyek esetében Crosssec Solutions
Kft. adatfeldolgozói szerepet tölt be.
Kérjük a Tisztelt ügyfeleket, hogy az adatfeldolgozásról, a személyes adatok átadásáról
haladéktalanul tájékoztassák az érintett személyeket.
A tájékoztatás alapjául szolgálhat jelen tájékoztató.
A Crosssec Solutions Kft. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így
elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a tanács (EU) természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása mellett
végzi.
A Crosssec Solutions Kft. az adatkezelőtől (ügyfél) kapott személyes adatokat semmilyen
körülmények között nem használja fel saját célra és nem adja át harmadik személynek!
A Crosssec Norma alkalmazáshoz kapcsolódóan az ügyfélszerződésben foglaltak egyaránt
irányadóak.
1. Az adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó neve
Az adatfeldolgozó címe – székhely
Az adatfeldolgozó címe – telephely
e-mail
telefon
honlap
CROSSSEC Solutions Kft. adatkezelés
nyilvántartási száma
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
Adatvédelmi felelős
Az adatfeldolgozó elérhetőségei

Crosssec Solutions Kft.
1052 Budapest, Deák F. tér 3. II. em.
7632 Pécs, Közraktár u. 5.
adatvedelem@crosssec.com
06-20/666-7894
www.crosssec.com
NAIH-86633/2015
Mátyus Lilla
(06-20/666-7897)
adatvedelem@crosssec.com

2. A kezelt adatok:
A Crosssec Solutions Kft. a Crosssec Norma alkalmazásban nyilvántartott személyek
(felhasználók és a felhasználó munkavállalói) adatait bizalmasan kezeli.
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A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Felhasználók adatai:
Az adatkezelő
- Név
számára a
- E-mail cím
szerződésben
- Szerepkör
meghatározott
- Telephely
szolgáltatás ellátása
(szoftver üzemeltetés)
Nyilvántartott munkavállalók adatai:
- Név
- Adatvédelmi azonosító
- Munkakör
- Születési név
- Anyja neve
- Születési hely
- Születési dátum
- Cím
- Telefonszám
- Baleset esetén értesítendő neve
- Baleset esetén értesítendő
telefonszáma
- Személyi igazolvány száma
- TAJ szám
- Adóazonosító
- Számlavezető bank neve
- Bankszámlaszám
- Megjegyzés
- Bértípus
- Besorolási bér
- Időszaki távolléti díjak
- Foglalkoztatási munkaórák száma
- FEOR kód
- Éves összes szabadság
- Munkaidő (jelenlét és távollét) adatok
- Teljesítések
- Számított bruttó bér
- Számított teljesítménybér
- Számított teljesítményszázalék

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelővel való
szerződés teljesítése

Az adatkezelés (tárolás) időtartama:
A 15 napos próbaidőszak leteltével, ha a felhasználó nem kerül fizető ügyfél státuszba, az általa
feltöltött adatokat a próbaidőszak lejárta után, legkésőbb 30 napon belül töröljük.
Amennyiben a felhasználó szerződött ügyfél lesz, az általa feltöltött személyes adatokat szerződés
teljes időtartama alatt tároljuk adatfeldolgozóként.
A szerződés lejártát követően a felhasználói fiókban tárolt adatokat 30 napon belül töröljük.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Igen
X
A Crosssec Norma alkalmas a nyilvántartott személyek munkahelyi
teljesítményének meghatározására, nyilvántartására, mely az Adatvédelmi
rendelet 71. preambulum alapján profilalkotásnak minősük.
Nem
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
Igen
X
A szoftver profilalkotást és automatikus döntéshozatallal kapcsolatos
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tevékenységet is végez. A dolgozók teljesítménye és teljesítménybére
automatikusan kerül meghatározásra, a felhasználó által feltöltött adatok
(műveleti listák, napi munkaidő adatok és napi teljesítések) alapján.
Nem
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
A személyes adatokat a Crosssec Norma ügyfelei - az érintett magánszemélyek munkáltatója által, a szoftverbe való adatfeltöltés kapcsán kerülnek a Crosssec Solutions Kft-hez.
Az adatok továbbításra kerülnek:
Adatfeldolgozók (az adatkezelési InfoComplex Kft. – rendszergazda
műveletekhez kapcsolódó technikai (7632 Pécs, Littke József u. 21.)
feladatokat végzők)
Amazon.com, Inc. - AWS - Virtuális szerver, menedzselt
adatbázis hoszting, fájl tárolás
(410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210)
Adattovábbítás: Németország, Írország
Functional Software, Inc - Sentry – felhasználói böngésző
és hálózati információk, szerver és alkalmazás paraméterek
hibajelzésekhez
(1 Baker Street, Suite 5B, San Francisco, CA 94117, United
States)

Címzettek
Az adatfeldolgozók pontban foglalt és külföldi illetékességű szolgáltatók igénybevétele esetén az
Érintett – jelen tájékoztató elfogadásával - kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő
továbbításához.
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő továbbítás:
Mely
Mely
Továbbítás garanciái
adatfeldolgozón
országba
keresztül
Functional
USA
Privacy Shield
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a
Software Inc.
2zt0000000TNDzAAO&status=Active
(Sentry)

Harmadik országba
továbbítás oka
Felhasználói böngésző
és hálózati információk,
szerver és alkalmazás
paraméterek
hibajelzésekhez

Közös adatkezelés történik:
Igen
Nem
X
Közös adatkezelő(k) neve, elérhetősége:
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Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adminisztrátori és
rendszergazdai jogosultsággal rendelkező szoftverfejlesztő munkatársak férnek
hozzá, feladataik ellátása, illetve a felmerülő felhasználói kérések teljesítése
érdekében.
Ezt jogosultságkezeléssel biztosítjuk, továbbá minden munkatársunk titoktartási
kötelezettséggel tartozik.
Az adatvédelem során az ISO 27001-2014 információbiztonsági szabvány
iránymutatásait is követjük, jelenleg is érvényes tanúsítvány mellett.
Adatbiztonsági
Az adatkezelő az Ön személyes adatait a vállalat telephelyén található
intézkedés
szervereken tárolja.
Adatfeldolgozóink megfelelő garanciákkal rendelkeznek.
Az ISO 27001-2014 szabvány alkalmazása alapján történik az adatok védelme
mind a jogosulatlan hozzáférés vagy változtatás, mind az esetleges nem
tervezett adatvesztés ellen.

Az Érintett jogai:
-

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről
Hozzáférhet, kikérheti a tárolt adatokat
Kérheti személyes adatainak helyesbítését (ha vitatható az adatok pontossága, kérheti az
adatok felhasználásának zárolását vagy korlátozását)
Az adatkezelő felé tiltakozhat az adatkezelés ellen
Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz
Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Kérjük, szíveskedjen jelölni az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét!
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