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A FC Services Hungary Kft. Adatkezelési Tájékoztatója 

General Data Protection Regulation, GDPR tükrében 

 

Az FC Services Hungary Kft.  ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési el-
veit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. A cég két fő irányvonalban 

végzi tevékenységét, a könyvelés-adótanácsadás valamint az egészségügyi 
szolgáltatás és oktatás területén. A két területre az igen eltérő sajátosságok és 

az adott területre vonatkozó jogszabályok miatt eltérő Adatvédelmi szabályo-

zást dolgoztunk ki, mely természetesen az általános részek vonatkozásában 
lefedik egymást. 

1 Az Adatkezelő adatai a könyvelés, adótanácsadás vonatkozásában 

Az adatok kezelője a FC Services Hungary Kft.   
Székhelye: 1077 Budapest Rózsa utca 27. 

Képviseli: Nánay Zoltánné ügyvezető 
E-mail címe: nanay.eva@fckonyvelo.hu 

Telefonszáma: 06-70-525-0650 

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató „Tájékoztató” elkészíté-

séért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges vál-
toztatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Tár-

saság székhelyén, továbbá a www.fckonyvelo.hu weboldalon érhető el. Az 
FC Services Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az előírások, jog-

szabályok változása esetén a Tájékoztatón módosításokat hajtson végre, me-
lyet természetesen folyamatosan elérhetővé tesz. 

 

2 Az Adatkezelő által kezelt adatok 

FC Services Hungary Kft. áttekintette a kezelésében levő adatokat, és a már 

nem aktuális, illetve tevékenységéhez már nem köthető, valamint a kötelező 
megőrzési időt túllépő adatokat biztonságosan törölte, ami papír alapon volt, 

azt a megfelelő biztonsági szintet nyújtó iratmegsemmisítőn keresztül „töröl-
te”. 

2.1. Adatkezelés Jogalapja 
 A FC Services Hungary Kft. és a másik fél közt létrejött szerződés 
 Pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében a hatályos jogszabályok  

 Egyéb jogszabályok által előírt kötelezettségek 
 Egyes esetekben, önkéntes adatszolgáltatás 

http://www.fckonyvelo.hu/
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Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az 

alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése 

valósul meg: 

2.2. Könyvelési szolgáltatás 

Az Adatkezelő a könyvelési szolgáltatása során az alábbi személyes adatok bir-

tokába kerül, és kezeli azokat: 

Vevők, szállítók: név, cím, adószám, szükség esetén E-mail, telefonszám 

2.3. Bérszámfejtési szolgáltatás 

Az Adatkezelő a bérszámfejtési szolgáltatása során az alábbi személyes adatok 
birtokába kerül, s kezeli azokat: 

Munkabér, megbízási díj, egyszerűsített foglalkoztatás esetében a magánsze-
mély teljes személyi adatait, nyilatkozat alapján a családi adókedvezmény 

igénybevétele esetében a kiskorú eltartott gyermek törvényben előírt azonosító 

adatait. 

Kedvezmények elszámolásához szükséges egészségügyi adatok, pl. terhesség. 

2.4. Adótanácsadás szolgáltatás 

Az Adatkezelő az adótanácsadási szolgáltatása során az alábbi személyes ada-
tok birtokába kerül, s kezeli azokat: 

Ügyfél neve, címe, telefon száma, adószáma, e-mail címe, egyben rögzítésre 
kerül a tanácsadás rövid leírása az Ügyfél kérésének megfelelően.  

2.5. Adatkezelő által üzemeltetett  www.fckonyvelo.hu  weboldalon 

Az Adatkezelő az általa üzemletetett www.fckonyvelo.hu weboldalon 
(„Weboldal”) a következő adatkezeléseket valósítja meg: 

 Weboldalunkon ügyfeleink személyes adatait nem szerepeltetjük. 
 Kizárólag a saját cégünk adatai elérhetősége és a tulajdonosok neve, címe, te-

lefon száma található. 
 Weboldalunk közérdekű adatok (hasznos linkek) és saját cégünk bemutatására 

szolgál.  

A Weboldal (tárhely) hivatalos szolgáltatója: 

Tárhely szolgáltató: EV2 Internet Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122) 

Weblap címe: https://cpanel.hu  
Adatvédelmi szabályzat: https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf 

3. Az adatkezelés célja és időtartama 
3.1. Adatkezelés célja 

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel 
az adatokat, így különösen a következő célokra: 

a) Könyvelési szolgáltatás esetén a felek között létrejött szerződésben meghatáro-

zott egyes könyvelési szolgáltatások nyújtása céljából; 
b) Bérszámfejtési szolgáltatás esetén a felel között létrejött szerződésben megha-

tározott egyes bérszámfejtési szolgáltatások nyújtása céljából; 

http://www.fckonyvelo.hu/
http://www.fckonyvelo.hu/
https://cpanel.hu/
https://cpanel.hu/wp-content/uploads/2018/05/asz.pdf
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c) Adótanácsadás szolgáltatás esetén a felek között létrejött szóbeli vagy írásbeli 

szerződésben meghatározott adótanácsadás nyújtása céljából; 
d) Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemeltetett Webol-

dal esetén az alábbi célból: 

 kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Ügyfelek és a Fel-
használók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő prob-

lémák hatékony és gyors kezelése a szolgáltatással összefüggés-
ben; 

 Az FC Services Hungary Kft. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső 
honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vál-

lal felelősséget. Amennyiben az FC Services Hungary Kft. tudomására jut, 
hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy 

a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Web-
oldalról.  

 

3.2. Adatkezelés időtartama 
3.2.1.Könyvelési szolgáltatás 

A könyvelési szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek 
között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá az általános for-

galmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény rendelkezéseinek megfelelően 8 évig kezeli. A jogviszony megszű-

nése után vagy átadásra kerül vagy a törvényekben meghatározott ideig őrzi. 

3.2.2.Bérszámfejtési szolgáltatás 

A bérszámfejtési szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat 

Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek, megfelelően korlátlan ideig kezeli. 
A jogviszony megszűnése után vagy átadásra kerül vagy a törvényekben 

meghatározott ideig őrzi. 

3.2.3.Adótanácsadás szolgáltatás 

Az adótanácsadás szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat 
Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli. 

A jogviszony megszűnése után vagy átadásra kerül vagy a törvényekben 
meghatározott ideig őrzi. 

4. Személyes adatok megismerhetősége 

A személyes adatok közvetlen megismerésére az kizárólag Adatkezelő jogosult. 

A FC Services Hungary Kft. az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos 

tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatáro-
zott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legna-

gyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.  

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő 

garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogsza-

bályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek 
jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

tesznek a személyes adatok védelme érdekében. 

http://www.fckonyvelo.hu/
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5. Adattovábbítás 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi el-
veinket tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő az adott hatóságok részére, a 

rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. 

Hogy mely hatóság felé, azt egyrészt a jogszabályok, másrészt a szerződés 
szabályozza. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses 

feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás cél-
jából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában 

nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott ki-
szolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre 

történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A 
tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás kereté-

ben) szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy 
számára nem tesszük elérhetővé. 

5.1. Adattovábbítás külföldre 

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató 
adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgo-

zást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifeje-

zetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a harmadik országban az átadott 

adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok 
megfelelő szintű védelme. 

Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi in-
formációcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi 

szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott 
célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-

államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország terü-
letén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

6. A Felhasználó jogai 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére a szerződésben megjelölt kapcsolat tartón 
keresztül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett sze-

mélyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és cím-
zettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: a nanay.eva@fckonyvelo.hu  e-

mail címen és postai levél útján a következő postai címen: FC Services Hunga-
ry Kft 1077 Budapest Rózsa u 27 mindkét esetben a személyazonosság igazo-

lásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől 
számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol tértivevényes 

levélben, a megkereső terhére.  

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a he-

lyes adatokat) szintén a nanay.eva@fckonyvelo.hu e-mail címen és postai levél 
útján a következő postai címen: FC Services Hungary Kft 1077 Budapest Rózsa 

u 27 mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím 
megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartá-

sában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

mailto:nanay.eva@fckonyvelo.hu
mailto:nanay.eva@fckonyvelo.hu
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Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelé-

sének korlátozását e-mail nanay.eva@fckonyvelo.hu címen és postai levél út-

ján a FC Services Hungary Kft 1077 Budapest Rózsa u 27 postai címen ingye-
nesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési 

cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően hala-
déktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhaszná-

lót a nyilvántartásából, amennyiben az nem áll jogszabályi, vagy szerződéses 
kötelezettség alatt. 

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a 
Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igé-
nyek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más termé-

szetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása 
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 

napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti 

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy ke-
zelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a 

Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkeze-
lőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, 

adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszer-

zés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik 
 a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a 

Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 
fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határ-

idő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

7.  Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, 
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja 

azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illet-
ve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsem-

misülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Köte-
lezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a 

Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy ele-
get tegyenek az adatbiztonság követelményének. 

mailto:nanay.eva@fckonyvelo.hu
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Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azo-

kat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő al-
kalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismeré-

sére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok 

véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségválla-
lást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói ré-

szére is előírja. 

Adatkezelő csak azon különleges adatokat kezeli, mely pl. a bérszámfejtéshez 

szükség. Pl. Terhesség, vagy egyéb pl. betegséghez köthető kedvezmények. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, leg-

később 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 
bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószí-

nűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabad-
ságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 

órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szol-

gáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár 

a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indo-
kolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázat-
tal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevé-

ről és elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következ-

ményeket; 
 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett 

vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi 
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedéseket.  

8. Jogérvényesítési lehetőségek 

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabá-
lyoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, 

úgy kérjük írjon nekünk a nanay.eva@fckonyvelo.hu e-mail címre vagy postai 

levél útján az FC Services Hungary Kft 1077 Budapest Rózsa utca 27. címre. 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való 
jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel ren-

delkező szerveknél 
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 
 Bíróságon 

mailto:nanay.eva@fckonyvelo.hu
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Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar 

jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-
ságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érin-
tettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

 

Budapest, 2018.05.20  

 

FC Services Hungary Kft 

Adatkezelő 
 
 
 
 
 


