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TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNY TÁRSASÁG 
ÁLLÁSJELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA TÁRGYÚ 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATÁNAK 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 
 

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény Társaság (a továbbiakban: Tüke 
Busz Zrt., illetve Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak 
biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja. 
 
Adatkezelő megnevezése: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény Társaság 
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-10-060367 
Adatkezelő székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. 
Adatkezelő elektronikus címe: info@tukebusz.hu 
Adatkezelő képviselője: Bánkuti István Igazgatósági Elnök 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Nosza Tamás (adatvedelem@tukebusz.hu) 
 
Tüke Busz Zrt.unk a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok 
előírásai szerint kezeli: 
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban Info. tv.), 
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: 
Rendelet vagy GDPR), 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 
Tüke Busz Zrt.unk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz 
mindent az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést 
elősegítő technikai és szervezési intézkedést. 
 

PREAMBULUM 
 
A Tüke Busz  Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvény Társaság. (a továbbiakban: 
„Adatkezelő”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: „Rendelet”), valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 
továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak való megfelelés, a belső adatkezelési folyamatainak szabályozása, 
azok nyilvántartása, valamint az érintettek jogainak biztosítása érdekében, az adatvédelmi és 
adatbiztonság rendjének szabályozása érdekében a törvényi megfelelés céljából megalkotta az 
állásjelentkezesek elbírálása tárgyú adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját, melyet jelen 
dokumentummal jogszabályi megfelelősség érdekében módosít. 
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II. ADATKEZELÉSI CÉL: 

Állásjelentkezések elbírálása 
 

A Tüke Busz Zrt. időnként különböző pozíciókra keres munkatársat. Amennyiben Ön bármilyen módon 
és formában munkára jelentkezik a Tüke Busz Zrt.-hez, úgy a jelentkezése során megadott adatai 
megadásával hozzájárul, hogy személyes adatait a Tüke Busz Zrt. e célból kezelje. 
 
Adatkezelésileg a Tüke Busz Zrt. nem tesz különbséget a jelentkezések között azok módja és formája, 
valamint a megadott adatok mennyisége alapján sem. Így Ön munkára jelentkezhet a Tüke Busz Zrt.-hez 
postai vagy elektronikus úton, papíralapon, személyesen, önéletrajzzal és motivációs levél megírásával 
vagy például egy rendezvényen csak az Ön által „legfontosabbnak” tartott adatai megadásával. Abban 
az esetben, ha a jelentkezés körülményeiből egyértelmű, hogy Ön az adatait abból a célból adta meg, 
hogy egy konkrét vagy egy (jövőbeni) lehetséges pozíció kapcsán felvételt nyerjen a Tüke Busz Zrt. 
munkavállalói közé, az adatkezelés szabályai azonosak az alábbiakkal, ugyanis a Tüke Busz Zrt. minden 
jelentkezést azonos előírások szerint kezel, függetlenül annak a Tüke Busz Zrt.-hez való beérkezésének 
módjától. 
 

A felvételiztetés folyamata, a felvételiztetésben részt vevő személyek 
 

Minden jelentkezést (az ahhoz tartozó önéletrajzzal, motivációs levéllel vagy bármilyen egyéb csatolt 
dokumentummal) rendszerez a Tüke Busz Zrt. A jelentkező adatait a szervezetrendszeren belül az a 
területi vezető ismerheti meg, aki a kiírt vagy nyitott álláshellyel rendelkezik. A jelentkező – ha adatai 
alapján a területi vezető megfelelőnek találja – felvételi folyamaton vesz részt. 
 

Erkölcsi bizonyítvány kezelésére vonatkozó speciális szabályok 
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (3) bekezdés szerint 
a Tüke Busz Zrt. jogosult arra, hogy a vele munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi 
személyes adatát is kezelhesse. Erre a Tüke Busz Zrt.-nek akkor van jogosultsága, amennyiben a konkrét 
betölteni kívánt munkakörre vonatkozóan jogszabály vagy a Tüke Busz Zrt. belső szabályozása alapján 
korlátozó feltétel van hatályban, amely alapján a Tüke Busz Zrt. csak meghatározott adattartalmú erkölcsi 
bizonyítvánnyal rendelkező személyt alkalmazhat. Ilyen adattartam lehet például a „tiszta” 
(bejegyzésmentes), konkrét foglalkozástól való eltiltás hiánya, meghatározott bűncselekményi kategória 
hiánya, vezetéstől eltiltás. Ebben az esetben, ha a konkrét munkakörre vonatkozóan ilyen korlátozás van 
hatályban, a felvételi eljárás során a Tüke Busz Zrt. felvételiztetést végző munkatársa a jelentkező 90 
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát megvizsgálhatja, hogy megfelel-e a feltételeknek. 
 
Erkölcsi bizonyítvány bemutatását – és így bűnügyi személyes adatok közlését is – a Tüke Busz Zrt. csak 
azon kiválasztott Pályázóktól kéri, akik a megpályázott munkakör betöltése kapcsán védett 
információkhoz (pl. üzleti titkokhoz) férhetnek majd hozzá, illetve jelentős vagyoni érdekét befolyásoló 
döntést hozhatnak, vagy ilyen jellegű vagyonhoz férhetnek hozzá, vagy afölött rendelkezhetnek, illetve 
annak megléte jogszabály szerint kötelező elírás. A Tüke Busz Zrt. az erkölcsi alkalmasság kapcsán 
annak bizonyítását várja el, hogy a megpályázott munkakörben a Pályázó előélete nem korlátozza-e vagy 
nem zárja-e ki a foglalkoztatását. 
 
A vizsgálat során a felvételiztető munkatársa nyilvantarto.hu oldal használatával ellenőrzi az erkölcsi 
bizonyítvány érvényességét. Ezen szolgáltatás használatával bárkinek lehetősége van a 
2013. január 1-je után kiállított, birtokában lévő hatósági erkölcsi bizonyítvány ellenőrzésére. 
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A felvételiztető munkatárs emellett megvizsgálja az erkölcsi bizonyítvány adattartamát, hogy a jelölt 
megfelel-e az adott munkakör esetén előírt kritériumoknak. 
 
Arról, hogy az Ön által megpályázott vagy megpályázni kívánt munkakör esetén van-e jogszabály vagy 
belső szabályozás által előírt korlátozó feltétel, a konkrét álláspályázat során nyújt tájékoztatást a Tüke 
Busz Zrt. Jelen folyamatleírás általánosságban mutatja be, hogy amennyiben igen, úgy hogyan zajlik a 
feltételeknek való megfelelés ellenőrzése. 
 
Adatkezelés célja: Tüke Busz Zrt. által meghirdetett pozícióra megfelelő jelölt kiválasztása, így a Tüke 
Busz Zrt. közszolgáltatásba vetett bizalom fenntartása, és a jogszabályi előírások betartása érdekében 
történik az adatkezelés 
 
Adatkezelés jogalapja: az erkölcsi bizonyítvány Tüke Busz Zrt. által meghatározott személynek történő 
bemutatására GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, azaz a munkáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint jogi előírásokból fakadó 
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdek 
 
Adattárolás határideje: bemutatás idejére, a Tüke Busz Zrt. az erkölcsi bizonyítványt nem tárolja 
 

Az adatkezelés a sikeres felvételi eljárást követően 
 
Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy személyes adatait a továbbiakban a munkaviszony létesítésének 
céljából kezeli a Tüke Busz Zrt.: erről bővebb tájékoztatást a sikeres kiválasztást követően kap a jelölt. 
 

Az adatkezelés a sikertelen felvételi eljárást követően 
 
Abban az esetben, ha a jelölt nem lesz kiválasztva a pozícióra vagy nincsen a végzettségének megfelelő 
nyitott pozíció, abban az esetben a Tüke Busz Zrt. a jelentkező adatait a jelentkezés időpontjától 
számítottan maximum a következő év végéig őrzi meg azzal a céllal, hogy amennyiben a jelölt 
végzettségének megfelelő pozíció nyílik, úgy a Tüke Busz Zrt. megkeresse a jelöltet. 
 
A Tüke Busz Zrt. minden év utolsó munkanapján semmisíti meg vagy törli azokat az iktatott 
önéletrajzokat, amelyeket a továbbiakban nem kezel: a kezelés határideje így tehát a beérkezés évét 
követő év utolsó munkanapja. 
 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adatokat a Tüke Busz Zrt. minden esetben kezeli is az itt megjelölt 
határidéig. Önnek joga van az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Így, ha 
visszavonja a hozzájárulását, úgy abban az esetben az adatait haladéktalanul megsemmisíti vagy törli a 
Tüke Busz Zrt. függően attól, hogy papíralapon vagy elektronikusan állnak-e rendelkezésre. 
 

A munkavállalói ajánlási rendszerre vonatkozó speciális szabályok 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön egy, a Tüke Busz Zrt.-vel már munkaviszonyban lévő 
személyen keresztül kívánja álláspályázatát eljuttatni a Tüke Busz Zrt.-hez, úgy nyilatkozni köteles arról, 
hogy jelen szabályokat és az adatkezelési folyamattal kapcsolatos előírásokat megismerte. Ez azért 
szükséges, mert a Tüke Busz Zrt. személyes adatot elsősorban akkor kezel, ha az közvetlenül annak „az 
érintettől származik. Mivel ha a Tüke Busz Zrt. munkavállalója ajánl a Tüke Busz Zrt. számára valakit, 
csak úgy győződhetünk meg róla, hogy a jelölt ténylegesen jelentkezni kíván a Zrt.-hez, ha ennek írásos 
nyoma van, ennek hiányában nem az érintettől származó önéletrajzot ennek hiányában a Tüke Busz Zrt. 
nem fogad el. 
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Adatkezelés célja: Tüke Busz Zrt. által meghirdetett pozíciókra megfelelő jelölt kiválasztása 
 
Adatkezelés jogalapja: az önéletrajz Tüke Busz Zrt.-nek való megküldésével a GDPR 6. cikk (1) a) 
szerinti érintetti hozzájárulás 
 
Adattárolás határideje: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az önéletrajz 
beérkezésének évét követő év utolsó munkanapja. 
 

Munkavállalók hozzátartozóira vonatkozó adatkezelés 
 
A munkaviszony kapcsán a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli a Tüke Busz Zrt. 
kedvezmények érvényesítése céljából. Az így beszerzett harmadik személy adatai a szükséges 
adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. 
 
Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes 
természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének, adómentes 
iskolakezdési támogatás vagy akár a baleset esetén értesítendő személy nyilvántartása a gyors 
kommunikáció elősegítése céljából. 
 
A munkavállalókra balesetbiztosítást köt a Tüke Busz Zrt., ahol a Tüke Busz Zrt. a szerződő fél. A 
csoportos balesetbiztosítás esetében megadják a munkavállaló nevét, születési dátumát, valamint a 
kedvezményezett/kedvezményezettek nevét és születési dátumát is. 
 
Mivel az adatkezelés jogalapja a hozzátartozók adatainak kezelésével kapcsolatosan a munkavállaló 
jogos érdeke. Mivel az adatokat a munkavállaló jogos érdekéből kezeli a Tüke Busz Zrt., az adatokat a 
munkavállalótól származnak, ezért az érintettet megilleti az a jog, hogy a GDPR 14. cikke szerint a Tüke 
Busz Zrt. tájékoztassa őt a rá vonatkozó adatkezelés részleteiről. Annak okán azonban, mert az 
adatkezelés a munkavállaló jogos érdekéből történik és az adat a munkavállalótól származik, ezért a 
Tüke Busz Zrt. kötelezte minden munkavállalóját arra, hogy a munkavállaló maga tájékoztassa a saját 
hozzátartozóját, hogy adatait megadta munkáltatójának, a Tüke Busz Zrt.-nek. A hozzátartozók 
tájékozódását azonban a Tüke Busz Zrt. honlapján jelen pontjában nyilvánosságra hozott szabályával 
igyekszik elősegíteni. 
 
Amennyiben az Ön adatait a Tüke Busz Zrt. valamely munkavállaló hozzátartozójaként kezeli, úgy további 
tájékoztatásért forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 
 
Adatkezelés célja: a Tüke Busz Zrt. munkavállalójának a munkaviszonyával kapcsolatos olyan 
kedvezmények biztosítása, amely a hozzátartozó személyes adatainak kezelése nélkül nem biztosítható 
 
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) szerint a munkavállaló jogos érdeke 
 
Adattárolás határideje: a Tüke Busz Zrt. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 99/A. § (1) alapján a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati 
időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot 
tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltését követő öt évig köteles megőrizni. 
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Általános előírások 

 
Adatkezelés célja 
A Tüke Busz Zrt. által meghirdetett állás betöltéséhez szükséges kiválasztási folyamat lebonyolítása és 
a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi jellemzőinek, iskolai végzettségének, korábbi 
munkatapasztalatának a megismerése annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció 
betöltésére leginkább alkalmas személyt. 
 
Kezelt személyes adatok 
Az érintett által megküldött önéletrajz, esetleges motivációs levél. Amennyiben az érintett további 
személyes adatot küld a Tüke Busz Zrt. részére, akkor azt is jelen tájékoztatóban írtak szerint kezeljük. 
Amennyiben az érintett állásjelentkezésének elbírálásához bizonyos dokumentumokra nincs szükségünk, 
úgy azokat azonnal töröljük, vagy megsemmisítjük. 
 
A meghatározott végzettséghez vagy képzettséghez kötött munkakörök betöltése esetén a felvétel során 
kezeljük a jelentkező képzettségét, illetve végzettségét igazoló személyes adatokat. 
 
Adatkezelés jogalapja 
A személyes adatok kezelésére a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
 
Azzal, hogy az érintett megküldi részünkre a meghirdetett állásra a jelentkezését, egyértelmű akaratát 
fejezi ki arra vonatkozóan, hogy be kívánja tölteni az állást, és az ehhez szükséges kiválasztási 
folyamatban részt kíván venni. A kiválasztási folyamat szükségszerű része, hogy a jelentkező szakmai 
és személyiségbeli tulajdonságait a munkáltató előzetesen felmérje annak érdekében, hogy meg tudja 
ítélni, hogy az állás betöltésére a jelentkező alkalmas-e. 
 
Személyes adatok forrása 
A személyes adatokat közvetlenül az érintett bocsátja rendelkezésünkre. Mivel az érintett a személyes 
adatok forrása, ezért a kezelt adatok végleges köréről a kiválasztási folyamat során közvetlenül nyújtunk 
további tájékoztatást. 
 
Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei 
A személyes adatokat a Tüke Busz Zrt. kizárólag azon munkavállalói kezelik, akik a meghirdetett állás 
betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek. Az adatkezeléshez a Tüke 
Busz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft. 
(7632 Pécs, Megyeri út 72.) - Tüke Busz Zrt. weblapjának tárhely szolgáltatója. 
 
Az Adatfeldolgozóink az érintett személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben 
rögzített célból, a Tüke Busz Zrt. utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési 
jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállal a 
feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan. 
 
Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére 
A Tüke Busz Zrt. az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem 
nemzetközi szervezet részére. 
 
Személyes adatok kezelésének időtartama: 
Kizárólag az állás végleges betöltéséig (kiválasztott próbaidejének letelte), de legfeljebb 1 évig. 
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Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
Egyik sem történik az adatkezelés során. 
 
Személyes adatok szolgáltatása 
A személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, azonban a jelentkezés elbírálásának és a kiválasztási 
folyamatban történő részvételnek alapvető feltétele. 

 
III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

 
Tájékoztatáshoz való jog 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Tüke Busz Zrt. jelen 
tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a 
korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a 
hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja 
nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a 
hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatok véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A 
hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 
 
Hozzáférési jog 
Az érintettet kérelmére a Tüke Busz Zrt. bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést biztosít: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes 

adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 
illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás 
megindításának joga; 

g) ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

h) ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint 
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

 
Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére a Tüke Busz Zrt. indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítsünk a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az 
érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő - kiegészítését. 
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Az érintettnek  a személyes adataiban bekövetkezett változást a Tüke Busz Zrt.nak mielőbb szükséges 
bejelentenie, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az érintett jogainak érvényesülését. 
 
Törléshez való jog 
Az érintett kérésére a Tüke Busz Zrt. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a Tüke Busz Zrt.nak a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlenül üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat a Tüke Busz Zrt. jogellenesen kezeli; 
e) a személyes adatokat a Tüke Busz Zrt.ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan kerül sor. 
 
A Tüke Busz Zrt. az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges 
az alábbi okok valamelyike miatt: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Tüke Busz Zrt.ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából; 
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt 
az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről a Tüke Busz Zrt. értesíti 
azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbította. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az a Tüke Busz Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy a Tüke Busz Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

c) a Tüke Busz Zrt.nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tüke Busz Zrt. jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
a) az érintett hozzájárulásával, 
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük. 
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Tiltakozáshoz való jog 
 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
f, pont) a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e, pont) úgy az 
érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
Ebben az esetben a Tüke Busz Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Ha az érintett személyes adatait a Tüke Busz Zrt. közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek 
küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e 
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Tüke Busz Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

III. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND 
 

Az érintett a fenti jogait az adatvedelem@tukebusz.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Tüke 
Busz Zrt. székhelyére (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) eljuttatott postai levélben, illetve a Tüke Busz Zrt. 
székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Tüke Busz Zrt.unk az érintett kérelmének vizsgálatát és 
teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett 
intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a 
kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 nap belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a 
jogorvoslati jogairól. 
 

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 
Rendeletet, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok 
sérelme nélkül - panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell 
vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett 
jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság 
elérhetőségeit alul olvashatja. 
 

mailto:adatvedelem@tukebusz.hu
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A bírósági jogorvoslathoz jogának érvényesítése érdekében az érintett a Tüke Busz Zrt.-vel szemben 
bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Tüke Busz Zrt.-nek, illetve az általunk megbízott vagy 
rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az 
érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Tüke Busz Zrt. székhelye 
szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Tüke Busz Zrt.-vel 
szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az 
adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Tüke Busz Zrt. korlátozza, vagy ezen jogainak 
érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet 
megtenni: 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
[Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410,e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu] 
 
 
Pécs, 2021. április 1. 
 
 
 
 
 

Bánkuti István 
Igazgatósági Elnök 

Tüke Busz Zrt. 
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