
DOLGOZÓI ADATVÉDELMI NYILATKOZAT AZ EGT ÉS SVÁJC 

TERÜLETÉN BELÜL MŰKÖDŐ VIACOM ÜZLETI EGYSÉGEK 

SZÁMÁRA 

 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA 

1. A legtöbb vállalkozáshoz hasonlóan vállalatunk is számos információt tárol és kezel, amelyek 

közül néhány a velünk dolgozókra vonatkozik. A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a 

vállalatunk által kezelt adattípusokat, valamint azt, hogy miért végzi azok kezelését és hogyan 

érintheti Önt az adatkezelés.  

A nyilatkozat azokra a személyekre összpontosít, akik velünk dolgoznak, függetlenül attól, 

hogy alkalmazottak-e vagy sem. Hatálya azon személyekre is kiterjed, akik számára 

szerződéses megbízást adunk vállalatunk vagy harmadik felek produkcióiban történő 

munkavégzésre. Ide tartoznak a produkciós munkakörben dolgozó személyek, például a 

tervezők, produkciós asszisztensek, az operatőrök stb., valamint a képernyőn dolgozó 

személyek, függetlenül attól, hogy statisztákról  vagy kiemelt előadóművészekről, illetve 

szinkronszínészekről van-e szó. Ezenkívül a nyilatkozat hatálya kiterjed a korábbi 

alkalmazottakra/dolgozókra, valamint azokra, akikkel a korábbiakban szerződéses 

jogviszonyban álltunk vállalatunk, illetve harmadik felek produkcióiban történő munkavégzés 

céljából.  A félreértések elkerülése végett a jelen nyilatkozat nem értelmezhető úgy, hogy az 

munkaviszonyt létesítene a Viacom és bármely személy között, aki nem a Viacom 

munkavállalója.  

Ez a dokumentum tartalmazza az adatvédelmi nyilatkozatot (az Alapnyilatkozat), továbbá az 

1. számú mellékletet, Kiegészítő információk címmel. A 2. számú mellékletben találhatók az 

ún. Helyi információk, amely az egyes joghatóságok közötti lényeges eltéréseket ismerteti.  

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a Viacom egyúttal eleget tesz valamennyi alkalmazandó 

helyi jogszabálynak (a teljesség igénye nélkül ideértve a GDPR nemzeti jogba való 

átültetéséről szóló, ezt követően létrehozott bármely jogszabályt) az Ön személyes adatai 

kezelésével összefüggésben; továbbá, amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozat bármely 

rendelkezése ellentmondásban állna ezen helyi jogszabályokkal, a helyi jogszabályok 

tekintendők irányadónak.  

A Kiegészítő információk című részben ismertetjük, hogy mit értünk „személyes adatok”, 

„adatkezelés”, „különleges személyes adatok” és a nyilatkozatban használt egyéb kifejezések 

alatt.  

2. Röviden, ezen nyilatkozat ismerteti, hogy: 

 milyen személyes adatokat tartunk nyilván és miért kezeljük azokat; 

 a jogcímeket, melyek alapján kezeljük a személyes adatokat; 

 honnan származnak az adatok, ki láthatja, és mennyi ideig őrizzük meg azokat; 

 hogyan férhet hozzá személyes adataihoz, és egyéb jogosultságok; 

 hogyan lépjen velünk kapcsolatba. 



- 2 - 

 2 

SZEMÉLYES ADATOK – MILYEN ADATOKAT TARTUNK NYILVÁN ÉS MIÉRT KEZELJÜK AZOKAT? 

3. Az adatok kezelését üzleti célokból végezzük, ideértve a irányítási, adminisztrációs, 

foglalkoztatási és jogi célokat. Adatkezelést végzünk továbbá üzleti célból is, ideértve a 

vállalatunk vagy a harmadik felek produkcióit, a sugárzás, forgalmazást, marketinget, 

irányítást, adminisztrációt, foglalkoztatást és a jogi célokat. A Kiegészítő információk 

pontosabb tájékoztatást tartalmaz ezekről a célokról, a kezelendő adatok típusáról és az 

adatkezelés jogalapjáról. Lásd: A személyes adatok kezelésének jogcíme és További 

információk az általunk kezelt adatokról és a céljainkról.  

HONNAN SZÁRMAZNAK AZ ADATOK ÉS KI LÁTHATJA AZOKAT? 

4. Az általunk kezelt személyes adatok némelyike Öntől származik. Például, Ön bocsátja 

rendelkezésünkre az elérhetőségi és banki adatait.  

További személyes adatai a munkavégzése során jutnak tudomásunkra, például a 

feletteseitől, munkatársaitól és ügyfeleitől, vagy más, a szervezetünkön kívüli személyektől, 

akikkel kapcsolatban áll.  

Személyes adatait a vállalaton belül a vezetők, a HR, és bizonyos körülmények esetén, a 

munkatársak látják. Amennyiben szükséges, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban 

meghatározottak szerint, adatait a szervezeten kívülre is továbbíthatjuk, például olyan 

személyek számára, akikkel Ön kapcsolatban áll, valamint a bérszámfejtést végző 

szolgáltatók felé. 

További információk erről a Kiegészítő információk dokumentumban találhatók. Lásd: Honnan 

származnak az adatok? és Ki láthatja az adatait?  

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT? 

5. Személyes adatait nem egy meghatározott időszakra tároljuk, azonban nem őrizzük meg 

azokat az általunk teljesíteni kívánt célok által megköveteltnél hosszabb ideig. 

Általánosságban elmondható, hogy személyes adatait a foglalkoztatás időtartamára, majd azt 

követően egy rövid ideig őrizzük meg.  

Lásd: Személyes adatok megőrzése - további információk a Kiegészítő információk 

dokumentumban.  

 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE 

6. A Viacom üzleti tevékenységének nemzetközi jellegénél fogva, amennyiben szükségesnek 

bizonyul, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban, 

vállalatcsoportunk, továbbá az USA-ban működő adatfeldolgozók számára az EGT-n kívülre 

továbbítjuk személyes adatait, illetve ritkább esetben, további olyan államok területére, ahol 

tevékenységet folytatunk. Amennyiben szereplőként vesz részt valamely produkcióban, a 

szereplését tartalmazó felvétel forgalmazási és marketing célból az EGT-n kívülre 

továbbíthatjuk. 

Az adatok továbbításáról és azok védelmével kapcsolatos intézkedésekről további 

információkat a Kiegészítő információk dokumentum Személyes adatok továbbítása az EGT-

n kívülre – további információk című része tartalmaz. 
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AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI 

7. Önnek joga van kérelmet benyújtani annak érdekében, hogy hozzáférhessen azokhoz a 

személyes adataihoz, amelyeket Önnel kapcsolatban kezelünk. Az érintettként való 

hozzáférési jogán kívül jogosult arra is, hogy személyes adatait helyesbíttesse vagy 

töröltesse (az elfeledtetéshez való jog), tiltakozást nyújtson be az adatkezeléssel 

kapcsolatban, vagy korlátozza az Önre vonatkozó személyes adatok kezelését, valamint az 

Önre vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, hogy azokat 

valamely másik adatkezelőhöz továbbíthassa (adathordozhatósághoz való jog). Erről, és 

egyéb jogairól további információkat a Kiegészítő információk dokumentum Hozzáférés 

személyes adataihoz, egyéb jogok című részben talál. Azt is ismertetjük, hogyan nyújthat be 

panaszt az adatok kezelésével kapcsolatban. 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

8. Személyes adatai kezelése során vállalatunk adatkezelőként jár el. Az elérhetőségeinkre 

vonatkozó részletek a 2. számú mellékletben találhatók.  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy általában munkáltatója/megbízója jár el személyes adatai 

adatkezelőjeként, ugyanakkor a Viacom csoporton belül működő üzleti egységek is így 

eljárhatnak adatkezelőként, amennyiben adminisztrációs célból megosztjuk velük a 

személyes adatokat.  

A NYILATKOZAT STÁTUSZA 

9. A jelen nyilatkozat nem képezi munkaszerződésének részét, így önmagában nem keletkeztet 

szerződéses jogokat vagy kötelezettségeket. A nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk, amely 

esetben a módosított nyilatkozat közzétételéről gondoskodunk és/vagy egyéb lépéseket 

teszünk annak érdekében, hogy Önt erről tájékoztassuk, az alkalmazandó jogszabályokban 

foglaltak szerint. A jelen nyilatkozat nem értelmezhető úgy, hogy az munkaviszonyt létesítene 

a Viacom és bármely személy között, aki nem vállalatunk munkavállalója.  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET - KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

 

MIT ÉRTÜNK „SZEMÉLYES ADATOK” ÉS „ADATKEZELÉS” ALATT? 

1. „Személyes adatok” az Önnel kapcsolatos (vagy az Ön azonosítására alkalmas) adatok, 

amelyeken automatizált módon végeznek műveleteket, illetve amelyeket tagoltan, kézzel 

rögzítenek (illetve úgy kívánnak rögzíteni). Ezek közé nem csupán olyan, Önre vonatkozó 

tényszerű adatok sorolhatók, mint a név, személyi azonosító szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító, illetve az Ön testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 

szociális identitására vonatkozó egy vagy több jellemző, hanem az Önhöz kapcsolódó 

szándékok és az Önről alkotott vélemények is. A személyes adatok megjeleníthetők online 

vagy papír alapú formában, továbbá a lentebb említett eszközök útján.   

Az „automatikusan kezelt” adatok magukban foglalják a számítógépen, laptopon, 

mobiltelefonon vagy hasonló eszközön tárolt információkat, illetve az azokon keresztül történő 

felhasználást. Olyan eszközökről származó adatokat tartalmaznak, mint például az 

épületekben használt belépőkártyák adatai, a járművek használatával kapcsolatos adatok, 

valamint a hang- és képadatok, például a biztonsági kamerák felvételei, valamint valamely 

produkció részeként rögzített videó- és hangfelvételek, fényképek vagy fotók.  

 „Adatkezelés” alatt bármely az adattal végzett tevékenységet értünk, ideértve például azok 

gyűjtését, tárolását, közzétételét és törlését. 

A faji vagy etnikai származást, a politikai véleményt, a vallási vagy filozófiai meggyőződést, 

az egészségi állapotot, a szexuális irányultságot, a szexuális életet, a szakszervezeti 

tagságot, valamint a genetikai és biometrikus adatokat érintő személyes adatok különleges 

védelem alatt állnak, és az EU adatvédelmi törvénye „különleges személyes adatoknak” 

minősíti azokat.  

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban a foglalkoztatásra, munkára (és hasonló kifejezésekre) 

vonatkozó hivatkozások bármely olyan megállapodásra vonatkoznak, amely alapján valamely 

személy számunkra munkát végez vagy szolgáltatásokat nyújt. Például, ha 

„munkaszerződést” említünk, az magában foglalja a szerződést, amely alapján Ön számunkra 

szolgáltatásokat nyújt; amennyiben munkaviszonya megszüntetésére utalunk, az magában 

foglalja a szolgáltatási szerződés megszüntetését is. Az „Ön” szót használjuk bármely olyan 

személyre, akire kiterjed a nyilatkozat hatálya.  

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGCÍME 

MELYEK AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI? 

2. Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján számos okra hivatkozhatunk a 

személyes adatok kezelése során. Bizonyos esetekben több jogalap is alkalmazható. Ezen 

jogalapokat összefoglaltuk a szerződés, jogi kötelezettség, jogos érdekek és hozzájárulás 

fogalmak formájában, és az alábbi táblázatban ismertetjük azok jelentését.  

Kifejezés Az adatkezelés jogalapja  Magyarázat 

Szerződés Az adatkezelés az Önnel kötött szerződés 

teljesítéséhez, vagy az Ön kérése alapján, 

valamely szerződés megkötése érdekében 

intézkedések megtételéhez szükséges. 

Ez magában foglalja szerződéses 

kötelezettségeink teljesítését, valamint 

szerződéses jogaink érvényesítését.  
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Jogi 

kötelezettség 

Jogi kötelezettségeink teljesítése teszi 

szükségessé az adatkezelést. 

Jogi és szabályozási kötelezettségeink 

teljesítésének biztosítása érdekében. 

Például, biztonságos munkahelyi 

körülmények megteremtése és a 

jogellenes megkülönböztetés 

megakadályozása. 

Jogos érdekek Vállalatunk vagy harmadik személy jogos 

érdekei teszik szükségessé az adatkezelést. 

Vállalatunknak vagy valamely harmadik 

személynek jogos érdeke fűződik ahhoz, 

hogy hatékonyan és megfelelő módon 

végezzük, irányítsuk és kezeljük üzleti 

tevékenységeinket, és ezen érdekek 

mentén hajtsuk végre adatkezelési 

folyamatainkat.  

 

Adatait nem fogjuk kezelni a fentiek 

alapján, ha vállalatunk vagy valamely 

harmadik személy érdekeit felülírják az 

Ön érdekei, jogai és szabadságai. 

Hozzájárulás Ön kifejezett hozzájárulását adta adatai 

kezeléséhez. 

Általában véve a foglalkoztatáshoz vagy 

megbízáshoz kapcsolódó adatok 

kezelése nem függ az Ön 

hozzájárulásától. Előfordulhatnak 

azonban olyan esetek, amikor egyedi 

intézkedéseket teszünk, például 

valamely szabályozás alá eső munkakör 

esetében betekintünk a bűnügyi 

nyilvántartásba, és ehhez hozzájárulását 

kérjük. 

 

KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

3. Amennyiben különleges személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban (például tároljuk 

egészségügyi adatait, hogy azok segítségünkre legyenek az egészséges és biztonságos 

munkahelyi körülmények megteremtésében, illetve személyes adatait a sokszínűség 

ellenőrzése érdekében dolgozzunk fel), gondoskodunk róla, hogy az adatkezelés fent említett 

jogalapjai közül valamelyik alkalmazható legyen, továbbá azt is biztosítjuk, hogy a különleges 

személyes adatok kezelésére vonatkozó jogalapok közül egy vagy több alkalmazható legyen 

az adott helyzetben. Vázlatosan ezek a következők:  

 az adatkezelés az Ön vagy vállalatunk – foglalkoztatással vagy megbízással 

kapcsolatos – kötelezettségeivel és jogaival összefüggésben válik szükségessé, 

amennyiben azt jogszabály vagy kollektív szerződés lehetővé teszi;  

 az Ön által közzétett személyes adatokhoz kapcsolódó adatkezelés (pl. ha elmondja a 

kollégáinak, hogy beteg);  

 az adatkezelésre jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében 

van szükség; 

 az adatkezelésre egészségügyi ellátás vagy kezelés, orvosi diagnózis és az Ön 

munkavégzési képességének felmérése érdekében van szükség; 
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 az adatkezelésre a munkahelyi egyenlőség és a sokszínűség fenntartása érdekében 

van szükség, a törvény által megengedett mértékben; továbbá 

 az adatkezelés jogalapját az Ön által számunkra adott kifejezett hozzájárulás képezi 

(kérjük, ne feledje, hogy a fentiek szerint általánosságban, a foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó adatkezelésnek nem feltétele az Ön hozzájárulása).  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOKRÓL ÉS CÉLJAINKRÓL 

4. Az Alapnyilatkozat ismerteti azon célokat, amelyek érdekében személyes adatok kezelését 

végezzük. Ezekről részletesebb információ, az adatkezelés okainak és jogalapjának 

ismertetése az alábbi táblázatban található. 

A táblázatban szereplő példák természetesen nem feltétlenül teljes körűek. Például, bár a 

táblázatban nem szerepelnek bűnügyi nyilvántartásból származó adatok, ha tudomást 

szerzünk arról, hogy valamely nálunk dolgozó személyt bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsítottak, akkor ezen információkat kezelhetjük, ha céljaink szempontjából relevánsnak 

minősülnek és azt az alkalmazandó jogszabály lehetővé teszi.  

Amennyiben szükséges, továbbá ha az alkalmazandó jogszabály lehetővé teszi, bizonyos 

munkakörök esetében bűnügyi nyilvántartási ellenőrzést végzünk, például a pénzügyi 

területen dolgozók vagy kiskorúakkal foglalkozó személyek esetében. 

Cél Példák a kezelendő személyes adatokra Az adatkezelés jogalapjai 

Munkaerőfelvétel Az Ön álláspályázatával kapcsolatos információk, 

azok értékelése, az Ön referenciái, a megadott 

adatok ellenőrzése, egyéb háttérellenőrzések, 

valamint a munkához való jogával kapcsolatos 

információk.  

Amennyiben szükségesnek bizonyul, az Ön 

egészségi állapotára, fogyatékosságára vonatkozó, 

és a munkafeltételek bármilyen módosításával 

kapcsolatos információk kezelését is végezzük a 

jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak 

megfelelően. 

Szerződés 

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

Az Ön munkaszerződése, 

ideértve annak megkötését, 

teljesítését és módosítását 

A munkaszerződés feltételeiről szóló információk, 

ideértve a munkaidőt és munkabeosztást, az Ön 

által kapott fizetést és a juttatásokat, például a 

nyugdíjprogramokban való részvételt, az élet- és 

egészségbiztosítást, valamint bármely bónusz- 

vagy részvényprogramot. 

 

Szerződés 

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

Kapcsolatba lépés Önnel 

vagy az Ön nevében eljáró 

más személyekkel 

Az Ön címe és telefonszáma, a sürgősségi 

elérhetőségek és a legközelebbi hozzátartozók 

adatai.  

Szerződés 

Jogos érdekek 
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Cél Példák a kezelendő személyes adatokra Az adatkezelés jogalapjai 

Bérszámfejtési ügyintézés Bankszámlájára, nyugdíjjárulékára, valamint az 

adóra és a társadalombiztosításra vonatkozó 

információk.  

Az Ön társadalombiztosítási száma vagy egyéb 

államilag kibocsátott azonosító. 

Munkábajárásra, szabadságokra és egyéb 

távollétre, valamint betegszabadságra vonatkozó 

információk.  

Szerződés 

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

Pénzügyi és költségvetés-

tervezés  

Az Ön bérére és (adott esetben) bónuszszintjére 

vonatkozó információk. 

Jogos érdekek 

Munkájának, 

teljesítményének  bármely 

egészségügyi 

problémájának támogatása 

és kezelése 

A munkájához kapcsolódó információk, bármi, amit 

a munkahelyén tesz, valamint a teljesítménye, 

beleértve az Ön által létrehozott vagy Önnel 

kapcsolatos dokumentumokat és e-maileket, 

valamint a rendszereink Ön által történő 

használata, beleértve a számítógépeket, laptopokat 

vagy egyéb eszközöket (továbbá, az ehhez 

kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet minden 

esetben arányos mértékben és a lehető 

legkevésbé zavaró módon végezzük). 

Az Önre vonatkozó teljesítménykezelési 

információk, ideértve a megbeszélésekről készült 

feljegyzéseket és értékelési nyilvántartásokat, 

továbbá olyan információk, amelyeket Ön vagy 

vállalatunk vezetői jegyeznek be oktatási vagy 

értékelési platformjainkra.  

Információk arra vonatkozóan, hogy Ön mennyiben 

tartja be vállalatunk szabályzatait. 

Fegyelmi vétségekre, vizsgálatokra és eljárásokra, 

valamint olyan sérelmekre vagy panaszokra 

vonatkozó információk, amelyekben Ön közvetlenül 

vagy közvetve érintett vagy érintett lehet. 

Az Ön egészségi állapotával kapcsolatos 

információk, ideértve az egészségügyi vagy orvosi 

feljegyzéseket, munkába való visszatérésre 

vonatkozó terveket, továbbá az egészségügyi és 

foglalkozás egészségügyi jelentéseket. 

Szerződés 

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

Az együttműködés 

módosítása vagy 

megszüntetése 

 
 

Olyan információk, amelyek befolyásolhatják az Ön 

folytatólagos foglalkoztatását, vagy az Ön 

munkavégzési feltételeit, beleértve az 

előléptetésére vonatkozó bármely javaslattételt, a 

bérének vagy juttatásainak módosítását, a 

munkavégzésre vonatkozó megállapodás 

Szerződés 

Jogos érdekek 
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Cél Példák a kezelendő személyes adatokra Az adatkezelés jogalapjai 

módosítását, illetve a munkaviszony 

megszüntetését. 

Fizikai és rendszerbiztonság A biztonsági kamera felvételei. 

Az Ön IT felhasználói fiókjára és könyvtárára 

vonatkozó információk. 

A lehúzókártya és hasonló belépőkártyák 

használatának nyilvántartása. 

Nyilvántartás rendszereink használatáról, beleértve 

a számítógépeket, telefonokat, valamint egyéb 

eszközöket és jelszavakat.  

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

Az IT és az üzleti rendszerek 

és az eszközhasználat 

hatékonyságának javítása, 

ideértve a Viacom által a 

kiberbiztonság 

fenntartására, javítására és 

ellenőrzésére tett 

erőfeszítéseket 

 

Feljegyzések az IT és az üzleti rendszerek, valamint 

a Viacom eszközök Ön által történő használatáról.  

Például adatokat gyűjthetünk a vállalati 

mobiltelefonokon felhasznált percekről és 

adatmennyiségről, hogy biztosíthassuk, hogy 

alkalmazottaink a használathoz mérten a 

legköltséghatékonyabb tarifát kapják.  

Amennyiben szükséges, továbbá a jelen 

adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, 

harmadik felekkel is szerződést kötünk, így Ön 

harmadik felek alkalmazásait is használhatja a 

vállalati eszközökön, amely segítheti Önt a 

munkavégzésben (például, a konferenciahívásokba 

való bejelentkezést „egy kattintással” lehetővé tévő 

alkalmazás). Az ilyen alkalmazások kezelik az Ön 

személyes adatait. Az ezekhez tartozó adatvédelmi 

nyilatkozatok pontosan ismertetik, hogy milyen 

jellegű adatok gyűjtésére kerül sor. Vállalatunk – 

adott esetben – információkat kaphat ezen 

alkalmazások használatáról, például hibaelhárítás, 

illetve az átfogó használat, valamint a folytatólagos 

szolgáltatásnyújtás fenntartásának kiértékelése 

céljából.  

Jogos érdek 

  

Referenciaadás új 

munkahely vagy megbízás 

kereséséhez 

Információk a vállalatunknál végzett munkájáról és 

teljesítményéről.  

Hozzájárulás 

Jogos érdekek 

Információk átadása 

harmadik személyeknek az 

általunk tervezett vagy 

végrehajtott ügyletekhez 

kapcsolódóan 

A szerződésére és egyéb foglalkoztatási adataira 

vonatkozó információk, amelyekre szüksége lehet 

a valamely tranzakcióban részt vevő félnek, például 

a leendő vevőnek, eladónak vagy kiszervezőnek.  

Jogos érdekek 
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Cél Példák a kezelendő személyes adatokra Az adatkezelés jogalapjai 

A sokszínűség és az 

esélyegyenlőség nyomon 

követése 

 

A sokszínűség nyomon követésének keretében az 

Ön állampolgárságára, faji és etnikai 

hovatartozására, nemére, szexuális irányultságára, 

vallására, fogyatékosságára és életkorára 

vonatkozó információk. Ezen adatokat összesítjük 

és az esélyegyenlőség ellenőrzésének céljára 

használjuk fel azokat. Felhívjuk szíves figyelmét, 

hogy a sokszínűségre vonatkozó, összesített és 

anonimizált statisztikai adatokat megoszthatjuk a 

felügyeleti hatóságokkal, amennyiben erre hivatalos 

előírás vonatkozik/hivatalos kérést nyújtanak be.  

Jogos érdekek 

Helytelen magatartás 

gyanújának, a 

szabályzatoknak és 

szabályoknak való általános 

és konkrét megfelelés 

ellenőrzése és kivizsgálása, 

azonban minden esetben 

arányos mértékkel és a 

lehető legkevésbé zavaró 

módon végrehajtva 

Alkalmazottainktól és dolgozóinktól elvárjuk, hogy 

betartsák szabályzatainkat és szabályainkat, 

továbbá ellenőrizhetjük rendszereinket a 

megfelelőség vizsgálata érdekében (pl. a pornográf 

képek munkahelyen történő megtekintésére 

vonatkozó szabályok). Amennyiben szükséges, 

valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban 

foglaltaknak megfelelően, az aggályok kivizsgálása 

érdekében ellenőrizzük a rendszert és a további 

adatokat (pl. bejelentkezési adatok, használatról, e-

mailekről és dokumentumokról készült 

feljegyzések, biztonsági kamera által rögzített 

felvételek). Adott esetben, amennyiben súlyos 

szabálysértés gyanúja merül fel, a vizsgálat során 

célzott felvételeket is készíthetünk (pl. videó- vagy 

hangfelvétel). 

Jogos érdekek 

Jogviták és jogi eljárások Bármely olyan információ, amely ténylegesen vagy 

esetlegesen a tárgyhoz tartozik a vállalatunkat 

érintő bármely jogvita vagy jogi eljárás esetén.  

Jogos érdekek 

Jogi kötelezettség 

Szakszervezeti tagsági díj 

fizetési megállapodások és 

az üzemi tanács 

adminisztrációja 

A szakszervezeti tagságra vonatkozó részletek, és 

a kifizetőnél teljesített hozzájárulásokból történő 

levonások. 

Az üzemi tanácsban (vagy hasonló szervben) 

történő részvételre vonatkozó információk, ideértve 

az Ön által az üzemi tanács (adott esetben) nevében 

eljáró személyként küldött bármely közlést. 

Szerződés 

Jogi kötelezettség  

Napi szintű üzleti 

tevékenységek, beleértve a 

marketinget és a 

vásárlói/ügyfélkapcsolatokat, 

valamint a vállalat 

képviseletében tett 

utazásokat 

Az Ön által vállalatunk részére végzett munkára, a 

feladatkörére és elérhetőségeire vonatkozó 

információk, beleértve az aktuális vagy potenciális 

vevőkkel vagy ügyfelekkel fenntartott kapcsolatát. 

Ehhez hozzátartozhat egy Önről készült fénykép is, 

vállalaton belüli vagy külső használatra. 

Utazásának feltételeire és helyére vonatkozó 

információk.  

Jogos érdekek 
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Cél Példák a kezelendő személyes adatokra Az adatkezelés jogalapjai 

Pontos üzleti nyilvántartások 

vezetése az Ön 

foglalkoztatása vagy 

megbízása ideje alatt és azt 

követően  

A munkájával kapcsolatos információk, bármilyen 

tevékenység, amelyet a munkahelyen végez, és a 

teljesítménye, amennyiben releváns az ügyben.  

Szerződés 

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

 

Egyéb adatkezelési tevékenységek, amelyek a szereplőgárdát, a stábot, a produkciót és az előadókat 

érintik 

Cél Példák a kezelendő személyes adatokra Az adatkezelés 

jogalapjai 

Az Ön részvételével készülő produkció 

létrehozatalának, értékesítésének és 

forgalmazásának/műsorsugárzásának 

lehetővé tétele, a teljesség igénye 

nélkül ideértve a marketing célokat 

A munkájához kapcsolódó információk, 

ideértve (adott esetben) az Ön által 

létrehozott vagy Önnel kapcsolatos 

dokumentumokat és e-maileket, valamint a 

rendszereink Ön által történő használatára 

vonatkozó információk, beleértve a 

számítógépeket, laptopokat vagy más 

eszközöket.  

Amennyiben képernyős vagy 

hangalámondással kapcsolatos munkakörrel 

rendelkezik, a fentiek valószínűleg 

magukban foglalják az Önről készült 

képek/videó-/hangfelvételek kezelését is. 

Szerződés 

Jogi kötelezettség 

Jogos érdekek 

 

HONNAN SZÁRMAZNAK AZ ADATOK ?  

5. Amikor megkezdjük foglalkoztatását, az Önre vonatkozóan elsődlegesen kezelt adatokat 

nagy valószínűséggel Öntől kapjuk meg: például a kapcsolatfelvételi, banki adatait, 

bevándorlási státuszát, továbbá, hogy jogszerűen foglalkoztatható-e. Amennyiben szükséges, 

valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, referenciákat és információkat 

igénylünk a háttérellenőrzések lefolytatása érdekében, ideértve az Ön hitelfelvételi 

előzményeit, illetve a bűnügyi nyilvántartási adatait, amennyiben ez az Ön munkakörében 

szükségesnek bizonyul. A foglalkoztatás során szükség lehet arra, hogy egyéb célból 

tájékoztatást biztosítson számunkra, például a táppénzhez és családi jogosultságokhoz 

(például anyasági és apasági szabadság és támogatáshoz) kapcsolódóan. Ha nem ad meg 

olyan információkat, amelyekre a jogszabály vagy a szerződés alapján szükségünk van, 

eleshet kifizetésektől, illetve úgy dönthetünk, hogy nem alkalmazzuk Önt, vagy megszüntetjük 

szerződését. Amennyiben valamely összefüggésben ezzel kapcsolatban aggályai vannak, 

forduljon a HR osztályhoz.  

6. Munkavégzése során, más személyektől is kaphatunk személyes adatokat Önről. A 

szervezeten belül személyes adatai a vezetőitől és más munkatársaktól, illetve informatikai 

rendszereinkből származhatnak; a szervezeten kívül az információk ügyfeleinktől, illetve azon 

személyektől származhatnak, akikkel e-mailben vagy más rendszereken keresztül 

kommunikál.  
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KI LÁTHATJA AZ ADATAIT?  

BELSŐ FELHASZNÁLÁS 

7. Amennyiben szükséges, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint,– a 

jelen dokumentumban említett foglalkoztatási, adminisztrációs és irányítási célokból – 

személyes adatait felfedjük a vezetők, a HR osztály és a munkaügyi adminisztrátorok előtt is. 

Amennyiben szükséges, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, a 

fentieket a vállalatcsoport más tagjai előtt is felfedjük. 

KÜLSŐ FELHASZNÁLÁS 

8. Személyes adatait a vállalatcsoporton kívül kizárólag abban az esetben fedjük fel, ha a 

közzététel összhangban áll az adatkezelés általunk hivatkozott jogalapjával, és ezen 

intézkedés jogszerű, valamint tisztességes Önnel szemben.  

Adatait nyilvánosságra hozhatjuk, ha ez szervezetként törvényes érdekeink miatt szükséges, 

illetve valamely harmadik személy érdekeit szolgálja (nem tesszük meg azonban, amennyiben 

az Ön érdekei és jogai ezeket felülírják, különös tekintettel az adatvédelmi jogokra). 

Amennyiben szükséges, személyes adatait abban az esetben is közzétehetjük, ha ehhez 

hozzájárulását adja, és amennyiben azt törvény rendelkezése alapján, büntetőeljárás során 

nyomozás vagy hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatosan kell felfednünk.  

 

9. A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának különleges körülményei a következők:  

 olyan szervezetek számára történő közzététel, amelyek a nevünkben adatokat 

dolgoznak fel, mint például a bérszámfejtéssel foglalkozó szolgáltató, a biztosítók és 

más juttatás-szolgáltatók, bankunk és olyan szervezetek, amelyek rendszergazdai 

szolgáltatásokat nyújtanak IT rendszereinket és adatainkat érintően; 

 közzététel azon elektronikus kommunikáció (pl. e-mailek) külső címzettjei számára, 

amelyek magukban foglalják személyes adatait; 

 bizalmas alapon történő közzététel üzleti vállalkozásunk vagy vállalatunk potenciális 

vevője számára, értékelés céljából – kizárólag abban az esetben, ha eladást 

tervezünk; 

 amennyiben képernyős munkakörrel rendelkezik, az Önről készült bejátszás, képek, 

vagy hangfelvétel közzétételére a produkció sugárzásának, forgalmazásának és 

marketing folyamatának részeként kerül sor; vagy, függetlenül attól, hogy képernyős 

vagy nem képernyős munkakörrel rendelkezik-e, a közzétételre az Ön munkakörének 

elismerése céljából kerül sor;  

 összesített és anonimizált, sokszínűségre vonatkozó adatok közzététele az illetékes 

felügyeleti hatóság felé hivatalos adatkérés részeként; 

 harmadik személyek részére, az IT vagy üzleti rendszerek eszközhasználata 

hatékonyságának értékelése céljából. Ilyen esetekben, a harmadik fél számára 

eljuttatott adatokat anonimizáljuk, amennyiben lehetséges;  

 valamely produkció marketing kampányának részeként történő közzététel;  

 az adatok közzététele és továbbítása valamely bűnüldöző hatóság adatkérésére 

válaszul, illetve amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, továbbá 

bírósági határozat, választottbírósági határozat vagy eljárási szabályzat megköveteli, 

továbbá állami szabályozási szervek vagy hivatalok vagy felügyeleti hatóságok 
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(ideértve az adóhatóság és munkaügyi hatóság számára történő közzétételt is), 

munkaügyi és bármely egyéb felügyeleti szerv részére; 

 bizalmas alapon történő közzététel tanácsadóink számára, például jogi képviselőink 

számára jogi tanácsadás kérése céljából, illetve jogi eljárások során az érdekeink 

alátámasztása érdekében, továbbá könyvelőink felé auditálási célokból; továbbá 

 adatok közzététele biztosítóink felé.  

SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE – TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

10.  Bár nincs meghatározott időtartam, ameddig személyes adatait megőrizzük, azokat nem 

őrizzük meg a szükségesnél hosszabb ideig. Általánosságban elmondható, hogy személyes 

adatait a foglalkoztatás időtartamára, majd az azt követő időszakra őrizzük meg. Annak 

eldöntéséhez, hogy milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatokat, figyelembe vesszük azt, 

hogy mennyire relevánsak az érintett adatok üzletvitelünk, és az Ön foglalkoztatása 

szempontjából, akár feljegyzésként, akár egy esetleges jogi igény esetén.  

Ha adatai csak rövid ideig relevánsak (pl. biztonsági kamera felvétele vagy szabadság-

kérelemre vonatkozó feljegyzés), a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal 

összhangban töröljük azokat.  

Bizonyos adatokat, úgymint a produkciós felvételeket és a hitelfelvételi információkat, 

korlátlan ideig megőrizzük, mivel folyamatos jogos érdekünk ezen adat megőrzése.  

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EGT-N KÍVÜLRE - TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

11. Amennyiben szükséges, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint, 

azüzletvitellel és foglalkoztatással kapcsolatos, valamint adminisztrációs, irányítási és jogi 

célokból, személyes adatait továbbíthatjuk vállalatcsoportunk EGT-n kívül működő tagjai, 

továbbá az USA területén található adatfeldolgozók számára, valamint esetenként egyéb 

olyan államokba, ahol tevékenységet folytatunk. Az egyes rendszereinkhez (például a 

PeopleSoft nevet viselő HR információs rendszerhez) kapcsolódó rendszergazdai 

tevékenységeket az USA területén végzik. Gondoskodunk arról, hogy bármely 

adattovábbításra jogszerű módon és megfelelő biztonsági intézkedések mellett kerüljön sor. 

Bár az Európai Bizottság nem hozott határozatot arra vonatkozóan, hogy az USA megfelelő 

szintű adatvédelmet biztosít-e, a Viacom Inc. és vállalatcsoportunknak az USA-ban működő 

tagjai rendelkeznek az Adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvánnyal. Néhány esetben 

megállapodásokat is kötöttünk az EGT-n kívüli adatfeldolgozókkal az alkalmas és megfelelő 

óvintézkedések biztosítása érdekében. Ezek szerepelnek a Bizottság által jóváhagyott 

általános adatvédelmi kikötések között. 

Amennyiben részletes információkat szeretne kapni ezen óvintézkedésekről vagy 

megállapodásokról, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi BALA munkatárssal.  

HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATAIHOZ, EGYÉB JOGOK 

 

12. Az általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban megpróbálunk olyan nyitottnak lenni, 

amennyire ez észszerűen lehetséges. Ha szeretne konkrét információkat, keressen meg 

minket. 

Önnek szintén jogában áll „érintetti hozzáférési kérelmet” benyújtani. Ha ezen jogát gyakorolja, 

és tárolunk Önről személyes adatokat, akkor azokról kötelesek vagyunk tájékoztatást adni 

Önnek, így többek között: 
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 kiadjuk Önnek a személyes adatok leírását és azok másolatát; 

 tájékoztatást adunk Önnek az adatkezelés okáról. 

Ha érintetti hozzáférési kérelmet nyújt be, de személyazonossága kérdéses, kérhetjük, hogy 

adjon meg olyan információkat, amelyek alapján beazonosíthatjuk Önt számunkra kielégítő 

módon.  

Az érintetti hozzáférési jogán kívül joga van arra is, hogy személyes adatait helyesbíttesse vagy 

töröltesse, tiltakozzon azok kezelése ellen, illetve korlátozza azok kezelését.  

Ha önmagával kapcsolatban (például címéről vagy banki adatairól) adatokat szolgáltatott 

számunkra, akkor jogában áll géppel olvasható formátumban megkapni az adatokat, hogy azok 

továbbíthatók legyenek valamely másik adatkezelő részére. Ez kizárólag abban az esetben 

alkalmazható, ha az adatkezelés jogalapját hozzájárulás vagy szerződés képezi.  

Ha az adatkezelés jogalapjaként az Ön hozzájárulására hivatkozunk, akkor azt bármikor 

visszavonhatja; amennyiben így tesz, az nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtt 

végzett adatkezelői tevékenységünk jogszerűségét. 

PANASZOK  

13. Amennyiben panasza van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor elsőként a 

HR osztály, illetve a Viacom adatvédelmi tisztviselője felé jelezze azt. Személyes adataival 

kapcsolatos panasszal, illetve bármely egyéb információkéréssel írhat nekünk a következő e-

mail címre: EmployeePrivacyRights@viacom.com. Végezetül pedig a törvényben 

meghatározott felügyeleti hatósághoz is benyújthatja panaszát. A kapcsolatfelvételi adatokról 

és további információkról érdeklődjön a HR osztályon. 

ÚJSÁGÍRÓI MENTESSÉG (A SZEREPLŐGÁRDÁHOZ, STÁBHOZ, PRODUKCIÓHOZ ÉS ELŐADÓKHOZ 

KAPCSOLÓDÓAN) 

14. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vállalatunk részére végzett munkája (azaz vállalatunk vagy 

harmadik személyek produkcióiban való részvétel) jellegéből adódóan, bizonyos esetekben a 

Viacom, a vállalatcsoport tagjai, vagy a harmadik személyek az újságírói szabadságra, a 

művészi kifejezéssel kapcsolatos jogra, vagy még általánosabban, a véleménynyilvánítás 

szabadságra való tekintettel kivételeket alkalmazhatnak az adatvédelmi szabályokhoz 

kapcsolódóan (az általános adatvédelmi rendelet 85. cikkében és az egyes államok 

adatvédelmi szabályaiban említettek szerint). 

A NYILATKOZAT STÁTUSZA 

15. A jelen nyilatkozat nem képezi munkaszerződésének részét, így önmagában nem keletkeztet 

szerződéses jogokat vagy kötelezettségeket. A nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk. A jelen 

nyilatkozat nem értelmezhető úgy, hogy az munkaviszonyt létesítene a Viacom és bármely 

személy között, aki nem vállalatunk munkavállalója.  

 

mailto:EmployeePrivacyRights@viacom.com
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET - A KÜLÖNBÖZŐ JOGHATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Magyarország  

Ha Ön az alábbi vállalatok valamelyikének alkalmazásában áll, annak megbízásából végez 

tevékenységet, vagy más okból tartózkodik Magyarországon a vállalat képviseletében, a következő 

kiegészítő információk irányadóak. 

A törvényben előírt felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

http://www.naih.hu/  

Adatkezelőként az alábbiakban megjelölt 

szervezetek és azok társvállalatai járnak el:  

Cím 

Viacom International Hungary Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

Bocskai út 134-146, Budapest, 1113 

 

Munkáltatói kapcsolattartó Vállalat E-mail cím 

Adatvédelmi tisztviselő Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 A munkavállaló hozzájárulását kell kérni a róla készült fénykép vagy videófelvétel készítéséhez 

vagy felhasználásához. A munkavállalót ábrázoló bármely fénykép készítéséhez a 

munkavállaló a hozzájárulását ráutaló magatartással is megadhatja. Amennyiben a 

munkavállaló tudomással bír arról, hogy abban a helyiségben, ahová belép, fénykép és/vagy 

videófelvétel készülhet, ez ráutaló magatartással megadott hozzájárulásnak minősül. Ezen 

fényképek és videófelvételek felhasználásához (pl. nyilvánosságra hozatal) azonban az érintett 

kifejezett hozzájárulása szükséges. 

 

http://www.naih.hu/

