
TÁJÉKOZTATÓ 

a munkavállaló személyes adatainak kezeléséről   

és személyhez fűződő jogokról 

A munka törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint a munkavállaló 

személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő 

okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, 

feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. A munkavállaló a személyiségi 

jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező 

jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. (9.§)  A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni 

személyes adatainak kezeléséről. A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a 

munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben 

meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni 

kell. A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A 

munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság 

megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a 

munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére 

szolgálnak. 

A munkáltató az Mt. személyhez fűződő jogok védelme tárgyában előírt tájékoztatási kötelezettségeinek az 

alábbiak szerint tesz eleget.  

I. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 

1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy munkaviszonyával összefüggésben a Munka 

Törvénykönyve alapján a munkáltató jogos érdekének érvényesítése, továbbá jogszabályban előírt 

kötelezettségei teljesítése jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi: 

■ Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 

■ Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

■ E-mail fiókkal kapcsolatos adatkezelés 

2. A Munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt 

adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, 

társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli a munkavállalók – nyilatkozata alapján családtagjaik - 

adótörvényekben előírt személyes adatait (kifizetői adatkezelés).  

II. Tájékoztatás adatfeldolgozókról  

1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból eredő adó-, járulék- 

és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint - 

adatfeldolgozó számára átadhatja.  

Ezen adatfeldolgozást végző könyvelő iroda megnevezése és címe:  

Irányadó Bt. 4031 Debrecen, Derék u. 78. 

Ezen megbízott adatfeldolgozó személye a munkaviszony fennállása alatt változhat.  

Záradék:  

Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót aláírása előtt elolvastam, annak 

rendelkezéseit megértettem és tudomásul vettem, annak egy példányát átvettem. 

 

Kelt, _______________________ 20____ év _________________ hó ____ nap 

NÉV:       _________________________  ALÁÍRÁS:_______________________ 

 


