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Az üzleti tevékenység folyamán az SGS az ügyfelei, szolgáltatói, alkalmazottai, 
weboldal használói, álláskeresői, vállalkozói, részvényesei, partnerei és egyéb 
harmadik felek személyes adataihoz jut hozzá. 

Az SGS elismeri, hogy a személyes adatokat körültekintően kell kezelni. Elkötelezzük 
magunkat, hogy az üzleti tevékenységünk során mindig az adott ország adatvédelmi 
és magánéletre vonatkozó törvények alapján járunk el, az etikus magatartás 
legmagasabb szintjét képviselve. 

A személyes adatok védelme az üzletünk minden területén meghatározó 
jelentősséggel bír. Ezt tartjuk szem előtt, amikor az ügyfeleinknek ígéretet teszünk, 
valamint ez jelenti az értékrendszerünk, elveink, ügyvitelünk és sikerünk titkát, és a 
bizalom megőrzésének elengedhetetlen feltétele. 

Egyre szigorúbb rendelkezések lépnek hatályba, és a szolgáltatásaink digitalizálása az 
SGS-nek lehetőséget ad arra, hogy emlékeztessük az ügyfeleinket, valamit az iparágat 
a modern élet egyik legfontosabb területén való elkötelezettségünkre, a személyes 
adatok védelmére.

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen kérdésével vagy hozzászólásával a 
következő címen fordulhat hozzánk: privacy@sgs.com. 

VEZÉRIGAZGATÓI ÜZENET 

Frankie Ng 
Chief Executive Officer

mailto:privacy%40sgs.com?subject=
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HATÁSKÖR

Az SGS személyes adatok védelméről szóló, jelen irányelvei az SGS valamennyi leányvállalatára és szervezetére vonatkoznak. 
Meghatározzák az elvárt magatartást az SGS minden egyes alkalmazottjától, tisztviselőjétől és igazgatójától az SGS céges 
ügyfeleinek, szolgáltatóinak, alkalmazottainak, vállalkozóinak és egyéb, harmadik felek személyes adatainak gyűjtése, kezelése és 
feldolgozása során. 

A rendelkezés kialakításakor az SGS Hungária Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) 
rendelkezéseit.

A jelen adatvédelmi politika az alábbi három, alapvető kötelezettségvállalás köré csoportosul: 

1. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása becsületes és törvényes módon

2. Az egyének jogainak és döntéseinek a tiszteletben tartása 

3. Személyes adatok felelősségteljes kezelése

Személyes adatok alatt értünk bármilyen információt, ami egy személlyel kapcsolatos, és többek között magába foglalhatja 
az elérhetőségét (név, otthoni és munkahelyi cím, telefon, email); személyes adatokat (születési idő, állampolgárság, képek, 
elektromos azonosító adatok, mint a cookie-k, IP címek és jelszavak) szakmai és munkavállalói információt (iskolai végzettség és 
tanfolyamok), pénzügyi adatokat (adószám és bankszámlaszám).

Ez a politika határozza meg az SGS egységes és alapvető szabályait, amiket az esetlegesen előforduló, ennél szigorúbb helyi 
törvények módosíthatnak.

Cégen belül végrehajtási szabályokat, irányelveket és képzéseket biztosítunk a szükséges dokumentációval együtt, annak 
érdekében, hogy az SGS Személyes Adatokra Vonatkozó Adatvédelmi politikájának megfelelően tudjunk eljárni. 
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3 ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
AZ SGS SZEMÉLYES ADATOKRA 
VONATKOZÓ, ADATVÉDELMI ALAPELVEI

SZEMÉLYES ADATOK 
GYŰJTÉSE ÉS 
FELDOLGOZÁSA 
BECSÜLETES ÉS 
TÖRVÉNYES MÓDON

NEM TITKOLJUK A SZEMÉLYES ADATOK 
GYŰJTÉSÉT ÉS KEZELÉSÉT

Ismertetjük az egyénekkel személyes 
adataik használatát

A személyes adatok gyűjtésekor az SGS 
világosan, becsületesen és átlátható 
módon közli milyen jellegű személyes 
adatokat gyűjt, továbbá, hogy mi a célja 
velük.

Az SGS cég kizárólag az eredetileg közölt 
célra használja a személyes adatokat, 
egyéb célra nincs felhatalmazása, 
kivéve, ha az érintett személyek 
megfelelő információt kapnak, és adott 
esetben beleegyezésüket adják az SGS 
cégnek az adataik felhasználására. 
Általában az SGS cégnek felhatalmazása 
van a személyes adatok másodlagos 
célokra történő felhasználására, a bejövő 
ellenőrzési folyamatok és auditálások 
során, a törvényi és jogszabály szerinti 
kötelességeinek eleget téve.

SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATA 
KIZÁRÓLAG TÖRVÉNYES ÉS KONKRÉT 
CÉLOKRA

Kizárólag abban az esetben gyűj-tünk és 
dolgozunk fel személyes adatokat, ha 
jogi alapunk van rá.

Az SGS cég csak abban az esetben gyűjt 
és dolgoz fel személyes adatokat, ha (i) 
érvényes és előző tájékoztatást követő 
beleegyezést kapott rá, vagy (ii) ha az 
SGS jogos üzlei érdekei így kívánják, 
mint például szerződések kötése vagy 
azok teljesítése, illetve fizetési és 
bevételi folyamatok esetén, továbbá ha 
szerződési, vagy a törvény és jogszabály 
szerinti kötelezett-ségeinek tesz eleget.

Lehetőség van az adott beleegye-zés 
későbbi visszavonására.

Az egyének a személyes adataik 
gyűjtésére és felhasználására 
vonatkozó bármilyen beleegyezést 

szabad akaratukból kell hogy adjanak, 
az SGS részéről történő, az adataik 
felhasználásáról szóló, előzetes, 
érthető felvilágosítást követően. Ezt 
a beleegyezést az egyének bármikor, 
következmény nélkül visszavonhatják. 
A beleegyezés időpontját, tartalmát és 
érvényeségét mindig fel kell tüntetni.

Az adatkezelők utasításaihoz tartjuk 
magunkat.

Amikor egy ügyfelünk vagy egy 
harmadik személy (egy adatkezelő) 
nevében járunk el a személyes adatok 
feldolgozásakor, az SGS a jelen politikán 
túl betartja az adatkezelők irányelveit és 
utasítá-sait is.

ADATMINŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Megfelelő, releváns, nem mérték-telen 
és friss személyes adatokat gyűjtünk és 
tárolunk.

Az SGS a kezdeti célhoz szükséges és 
arra használandó, minimális mennyiségű 
személyes adatot gyűjt és tárol, és 
garantálja, hogy a birtokában levő 
személyes adatok mindvégig relevánsak 
maradnak, és az eredeti célt szolgálják.

Az SGS összes tárolt adata friss és 
pontos, és garantálja, hogy szükség 
esetén elvégzi a szükséges javításokat.

A személyes adatokat csak a szükséges 
ideig tároljuk.

Az SGS a személyes adatokat csak 
az eredeti célnak megfelelő ideig 
tárolja. Konkrét megőrzési politika 
határozza meg, hogy mennyi idő 
múlva kell az említett adatokat 
törölni, megsemmisíteni vagy 
személyazonosításra alkalmatlan-ná 
tenni.

AZ EGYÉNEK JOGAINAK 
ÉS VÁLASZTÁSAINAK A 
TISZTELETBEN TARTÁSA 

EGYÉNEK JOGAINAK A TISZTELETBEN 
TARTÁSA  

Az egyének személyes adataival 
kapcsolatos, bármilyen kérésére vagy 
panaszára válaszolunk.

Az SGS elismeri az egyén jogát arra, 
hogy:

(i)  Hozzáférhessen az SGS által 
gyűjtött személyes adataihoz, és 
megismerhesse az SGS indokait, 
miért gyűjti ezeket az adatokat.

(ii)  Kapjon egy bizonylatot a személyes 
adatai gyűjtéséről. 

(iii)  Kérheti a pontatlan, vagy nem teljes 
személyes adatai helyesbítését vagy 
törlését.

(iv)  Bármikor visszavonhatja az SGS-nek 
adott beleegyezé-sét a személyes 
adatai gyűjtéséhez, beleértve 
azt a jogát, hogy körlevelekről 
leiratkozzon, vagy hogy kizárhassa 
az SGS marketing közleményeit és 
kereskedel-mi célú kiadványait.

Az SGS írásban válaszol azoknak a 
személyeknek, akik jogaikkal élve 
kérvényt nyújtanak be. A választ a 
kérvény beérkezésétől számított, 
ésszerű időtartamon belül meg kell 
kapnia a kérvényezőnek. Ha a helyi, 
alkalmazandó törvények azt konkrétan 
előírják, akkor a választ az előírt 
időtartamon belül kell megkapnia.

Az SGS cég vállalja, hogy foglalko-zik 
a jelen szabályok vagy az adat-védelmi 
törvény bármilyen megsér-tésével 
kapcsolatos panaszokkal, kivizsgálja 
azokat, valamint kellő időben választ ad 
az érintett egyéneknek.

AZ EGYÉN DÖNTÉSEINEK A 
TISZTELETBEN TARTÁSA  

Tiszteletben tartjuk az ügyfeleink azon 
jogát, hogy ellenezze a személyes adatai 
felhasználását vagy hogy leiratkozzon a 
marketing közleményekről.

Amikor az SGS a személyes adatokat 
marketing célja használja fel, tiszta és 
érthető nyelven közli a egyénekkel, 
hogy az adataikat marketing célra fogja 
felhasználni. Az SGS tiszteletben tartja a 
már meglevő és a jövőbeli ügyfelek jogát 
arra, hogy: 



(i)  kizárólag az SGS-től kapja-nak 
marketing közleménye-ket, ha 
előzőleg kifejezett és konkrét 
hozzájárulásukat ad-ták, ha az 
alkalmazható törvények azt előírják, 
vagy ha az SGS betudja bizonyí-tani, 
hogy felhatalmazása van arra, hogy 
törvényes üzleti célokra küldhet ilyen 
jellegű közleményeket.

(ii)  többé ne kapjon semmilyen 
marketing közleményt, ha az 
SGS-hez egy konkrét preferencia 
beállítás, leírat-kozás, vagy az ilyen 
jellegű adatok marketing célra való 
felhasználásának az ellenzé-se 
érkezik.

AZ ÉRZÉKENY SZEMÉLYES ADATOK 
VÉDELME

Kizárólag a feltétlenül szükséges 
esetekben használunk érzékeny 
személyes adatokat.

Az SGS cég elismeri, hogy a személyes 
adatok néhány kategóriája különösen 
érzékeny, és magasabb szintű védelmet 
igényel. Az érzékeny személyes adatok 
tartalmazzák az egyén egész-ségügyi, 
biometrikus és genetikai adatait, vallási 
és politikai állásfoglalását, faji és etnikai 
származását, bűnügyi nyilvántar-tását 
és bármilyen egyéb információt, amit 
a személyes ada-tokra vonatkozó 
jogszabályok védenek.

Az SGS cég kizárólag abban az esetben 
gyűjt és dolgoz fel ilyen érzékeny 
személyes adatokat, amikor feltétlenül 
szükséges; az alábbi, valamelyik 
körülmény fenn-állása esetén:

(i)  Az egyén kifejezett hozzá-járulását 
adta.

(ii)  Az SGS kénytelen felhasz-nálni az 
adatokat annak érdekében, hogy 
megfeleljen a munkáltatói vagy 
egyéb törvényeknek vagy egyéb 
jogszabályi kötelezettsége-inek, 
illetve, hogy az adott személy 
életét megmentse (például 
életveszélyben).

Az SGS cég, megfelelő folyama-tokkal 
és biztonsági intézkedések-kel, kizárólag 
az illetékes szemé-lyekre korlátozza az 

érzékeny adatokhoz való hozzáférést, 
és megakadályozza, hogy az erre nem 
felhatalmazott személyek használ-
hassák vagy terjeszthessék azokat. 

ADATOK 
FELELŐSSÉGTELJES 
KEZELÉSE

MEGFELELŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő technológiai és szervezeti 
intézkedéseket teszünk a személyes 
adatok védelme érdekében.

Az SGS cég megfelelő biztonsági 
intézkedéseket hajt végre a személyes 
adatok titkosságának, sértetlenségének 
és hozzáférhe-tőségének a biztosítására, 
valamint annak megelőzésére, 
hogy az ilyen jellegű adatokhoz 
nem felhatal-mazott személyek, 
törvénytelen úton hozzáférjenek, 
azokat módosítsák, megsemmisítsék 
vagy közzétegyék. A biztonsági intéz-
kedések hatásvizsgálatokon alap-szanak, 
figyelembe véve az SGS által tárolt, 
konkrét, személyes adatok kockázatát 
az egyénre vonatkoztatva. Ezek az 
intéz-kedések kiterjednek a feldolgozás 
típusához és a megvédendő adatok 
jellegéhez igazított, biztonsági és 
szervezeti intézkedésekre.

Az SGS cég azonnal értesíti az 
egyéneket bármilyen személyes adat 
megsértéséről, ami veszélyeztetheti 
a személyes adataikat, valamint az 
illetékes szervek tudomására hozza 
az eseményt, a hatályos törvények 
értelmében. 

Biztosítjuk, hogy a szolgáltatóink vagy 
partnereink is hasonló és egyenértékű 
biztonsági intézkedéseket tegyenek. 

Az SGS cég megköveteli a szolgáltatóitól 
vagy alvállalkozóitól, hogy az SGS 
adatvédelmi poli-tikájának és 
minden alkalmazandó adatvédelmi, 
és a magánélet vé-delméről szóló 
jogszabálynak teljes mértékben feleljen 
meg, illetve, hogy gondoskodjon a 
megfelelő technikai és szervezeti 
biztonsági megoldásokról a személyes 
adatok védelme érdekében.

Biztosítjuk, hogy a munkavállalóink 
titkosan kezelik a személyes adatok 
feldolgozását.

Az SGS azokra a munkavállalóira vagy 
szolgáltatóira korlátozza a személyes 
adatok hozzáférésének a lehetőségét, 
akik szükségszerűen ilyen jellegű 
adatokkal kapcsolatos, konkrét 
feladatokat végeznek. Megfelelő 
figyelem, képzés és titoktartási 
kezdeményezések biztosítják, hogy 
a személyes adatokat ne lehessen 
megosztani, vagy nem felhatalmazott 
szemé-lyeknek kiadni, beleértve bármely 
más SGS dolgozót is, akinek nem kell 
ilyen jellegű személyes adatokhoz 
hozzáférnie.

NEMZETKÖZI UTALÁSOK MEGFELELŐ 
VÉDELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Amikor személyes adatokat adunk át, 
meggyőződünk arról, hogy minden 
lépést megteszünk azért, hogy a 
továbbítás előtt megvédjük a személyes 
adatokat.

A SGS cég kizárólag a következő 
esetekben juttatja ki a nemzeti 
határokon túl a személyes adatokat, az 
SGS Group-on belül vagy azon kívül, 
amikor (i) ezt az üzleti céljai indokolják és 
(ii) biztosítani tudja, hogy a személyes 
adatok továbbra is legalább olyan szintű 
biztonságot élveznek, mint az eredeti 
joghatóság területén. 

AZ EGYÉNEKRE VONATKOZÓ KOCKÁZAT 
MINIMÁLISRA CSÖKKENTÉSE

Ha fennáll a valószínűsége annak, 
hogy az adatfeldolgozás magas szintű 
kockázatot jelent az egyénre, akkor az 
SGS adatvédelmi hatásvizsgálatot hajt 
végre. 

Az SGS cég annak érdekében hajt végre 
személyes adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
hogy azonosítsa a személyes adatok 
feldolgozásával az egyének magánélettel 
kap-csolatos jogait fenyegető kocká-
zatokat, és hogy kiküszöbölje, illetve 
csökkentse azokat.

Ilyen előzetes személyes adat-védelmi 
hatásvizsgálat képezi részét az SGS 
összes, új szolgáltatás fejlesztésének 
vagy üzleti lehető-ségnek, illetve 
adatgyűjtésének.
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