ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
BEVEZETÉS
A Ferrokov Vas- és Fémipari Kft (a továbbiakban: Társaság) kinyilvánítja, hogy adatkezelési,
adatfeldolgozói tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési
intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg 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 szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április
27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
ADATKEZELŐ
Cégnév: Ferrokov Vas- és Fémipari Kft
Székhely: 7562 Segesd, Pálmaház utca 1.
Cégjegyzékszám: 1409001645
Adószám: 10274129-2-14
Képviselő: Talián Attila Antal ügyvezető igazgató
Telefonszám: 82/598-900
FAX: 82/598-910
E-mail cím: info@ferrokov.hu
Honlap: www.ferrokov.hu
(a továbbiakban: Társaság)
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Társaságunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az
érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében Adatvédelmi Tisztviselőt alkalmaz.
Név: Frankó László
Postacím: 7500 Nagyatád, Munkácsy utca 10.
E-mail: frankohivatalos@gmail.com
Telefon: +3630/851-1180
ADATFELDOLGOZÓK
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk személyes adatokat is tartalmazó ügyviteli, számlázási és bérszámfejtési
programok működésének biztosításához IT szolgáltatót vesz igénybe.
Társaságunk honlapján személyes adatokat nem kezel.
Cégnév: Péntek Bálint egyéni vállalkozó
Székhely: 7562 Segesd, Széchenyi utca 39.
Cégjegyzékszám: 1497047876
Adószám: 67957370-1-34
Telefonszám: 20/375-9646
E-mail cím: pentek.balint@ferrokov.hu
2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával
kiszállítja a terméket.
Magyar Posta
Futárszolgálat
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 1309111755
Adószám: 12369410-2-44
Telefonszám: 1/802-0265
Futárszolgálat
Cégnév: TNT Express Hungary Kft
Székhely: 1185 Budapest, II. Logisztikai Központ –
Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. épület
Cégjegyzékszám: 0109068137
Adószám: 10376166-2-44
Telefonszám: 80/313-131
3. Vagyonvédelmi szolgáltató
Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig végzi a munkahelyi kamerás megfigyelést, ki és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó
adatkezelést végzi.
A szolgáltató megnevezése:
Cégnév: Szegecs Patrol Security Kft
Székhely: 7500 Nagyatád, Mártírok útja 8.
Cégjegyzékszám: 0109908761
Adószám: 14590243-2-14
Képviselő: Szegvári József
Telefonszám: 82/454-900

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatokat kérünk és tartunk nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat végzünk, amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) Társaságunk a Munka törvénykönyvében előírtak szerint a munkáltatói jogos érdekek
érvényesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli
a munkavállaló személyi, illetve orvosi alkalmassági adatait.
(2) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(3) A Társaság tulajdonosai részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatait
továbbítjuk.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
2. Kifizetői adatkezelés
(1)
Társaságunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés,
társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt
személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll.
(2)
Társaságunk kezelheti a munkavállalók egészségügyi adatait és szakszervezeti
tagságra vonatkozó adatait adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés,
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából, amennyiben az adótörvények ehhez
jogkövetkezményt fűznek.
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés (ha van).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságunk munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezetője, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatait töröljük. Törölni kell annak adatait is, aki
jelentkezését, pályázatát visszavonta.
4. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Amennyiben Társaságunk e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére, akkor ezen
e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja,
annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy
a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3
havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(5) Az ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat Társaságunk Adatkezelési szabályzata
tartalmazza.
5. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja.
(2) Társaságunk ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti.
(3) Az ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat Társaságunk Adatkezelési szabályzata
tartalmazza.

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként Társaságunk nevében elvégzett internetes regisztrációk
jogosultja a Társaság, a regisztráció során a Társaságra utaló azonosítót, jelszót kell
alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a
munkaviszony megszűnésekor azok törlését kezdeményezi Társaságunk.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrízheti.
(4) Az ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat Társaságunk Adatkezelési szabályzata
tartalmazza.
7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon
nem csak munkavégzéssel összefüggő célokra is használható.
(2) Társaságunk kirívóan magas telefonszámla esetén valamennyi kimenő hívás hívószámát
és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezesetben az ellenőrzés
akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és
felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott
számokat tegye felismerhetetlenné. Társaságunk előírhatja, hogy a magáncélú hívások
költségeit a munkavállaló viselje.
(3) Az ellenőrzésre vonatkozó részletes előírásokat Társaságunk Adatkezelési szabályzata
tartalmazza.
8. Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk az üzemi területre történő belépéshez biztonsági szolgálat által ellátott
beléptető rendszert működtet.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi
rendszáma, belépés, kilépés ideje.
(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.
(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése,
munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi
megbízottjának foglalkoztatottjai.
(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: 6 hónap

9. Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
(1) Társaságunk a telephelyén az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok
védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely
képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása
is, amit a kamera rögzít.
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából
Társaságunk informatikusa, ügyvezetői, termelési igazgatója, munkavédelmi vezetője,
valamint az adatvédelmi tisztviselője jogosult.
(4) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizzük
meg.
(5) A kamerás megfigyelésre vonatkozó részletes előírásokat Társaságunk Adatkezelési
szabályzata tartalmazza.
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
(1) Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként
szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi
igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapcímét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát).
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
(3) A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi
adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
3. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) Társaságunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
4. Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) Társaságunk termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook
oldalt tart fenn.
(3) A Facebook oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat Társaságunk nem
kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Társaságunk előzetes értesítés nélkül
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) Társaságunk nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászólásokért, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért
vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
EGYÉB JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés
(1) Társaságunk jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a
Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a
jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.
(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény
irányadó.
(3) Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő átadásig.

2. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
(1) Társaságunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a
tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott adatait.
(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.
.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 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.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, TÁRSASÁGUNK INTÉZKEDÉSEI
(1) Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselője segíti az érintettet az őt megillető jogok
gyakorlásában. Kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve
az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét.
(2) Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
(3) Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(4) Ha Társaságunk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor az érintett
panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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