
 

Külső bejelentő által észlelt szervezeti integritást sértő események kezelése 

 

 

Szervezeti integritást sértő esemény:  

Minden olyan esemény, amely a BVH Zrt. vállalatcsoportjára vonatkozó szabályoktól, jogszabályi 

keretektől, valamint a meghatározott célkitűzésektől eltér, így különösen valamely hatályos jogszabály, 

vagy a Társaságok belső előírásainak szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan 

tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaságok működési rendjét, a vagyongazdálkodását, vagy a 

feladatellátását, bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti, kezdve a korrigálható kisebb 

mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól a súlyosabb büntető- szabálysértési ügyekig, 

valamint kártérítési eljárása okot adó cselekményekig, további a szervezeti integritást sértő esemény, 

mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körébe tartozó, mind a visszaélés, csalás, korrupció 

megsértésének esetei. 

 

A BVH Zrt. vállalatcsoport-szintű, Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről 

szóló szabályzatának (elfogadta a BVH IG 196/2020, (IX.23.) sz. határozat) 4.4. pontja alapján 

lehetősége van külső jogi és természetes személyeknek a FŐKÉTÜSZ Kft. működése során észlelt 

szervezeti integritást sértő események bejelentésére. 

 

A bejelentést a jelen tájékoztató 1. sz. mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével van lehetőség, 

melyet a megfelelesi.tanacsado@kemenysepro.hu címen lehet benyújtani. Amennyiben a bejelentő 

személyes meghallgatást kíván kérni, úgy ezt a bejelentő napon szíveskedjen feltüntetni. 

 

A bejelentéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a jelen tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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1. sz. melléklet – Szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó elektronikus bejelentés 

rögzítéséhez (minta) 

 

Bejelentő neve: ..……………………………..       

Címe:  ………………………............................. 

Elérhetősége ………………………………………… (telefon, e-mail) 

A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett személy/szervezeti egység megnevezése: 

………………….…….…………………….… 

 

A szervezeti integritást sértő esemény észlelésének időpontja:   év   hó nap 

 

A szervezeti integritást sértő esemény részletes leírása: 

a szervezeti integritást sértő esemény észlelésének módja: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 a szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma: 

……………………………………………………......................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülmények, tényezők: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Csatolt alátámasztó dokumentumok jegyzéke:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Bejelentő nyilatkozatai: 

Kéri-e az ügyben adatainak zártan kezelését?    igen / nem 

Hozzájárul-e személyes adatai továbbításához a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező szerv részére? igen / nem 

Kér-e személyes meghallgatást? igen/nem 

A vizsgálat eredményéről a tájékoztatást milyen úton kéri: 

 e-mail-ben/ hivatalos levélben  

A bejelentő a bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik, továbbá 

amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul, illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul 



sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat a bejelentő ellen. A bejelentő a 

bejelentés beküldésével/aláírásával tudomásul veszi e tájékoztatást. 

 

Kelt:  …………………, …….  

 

………………………………………………    

Bejelentő (meghatalmazottja) aláírása     



2. sz. melléklet – Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a szervezeti integritást sértő 

események bejelentése során megvalósuló adatkezelésről 

 

 

A FŐKÉTÜSZ Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval 

és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban 

való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

 

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Adatkezelő megnevezése: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő rövidített elnevezés: FŐKÉTÜSZ Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-466332 

Adatkezelő székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.  

Postacím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15. 

Adatkezelő képviselője:  Kovács Balázs Norbert 

Honlap: www.kemenysepro.hu 

Központi e-mail cím: info@kemenysepro.hu 

Központi telefonszám: 06-1-999-0664 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Németh Szabolcs 

E-mail cím: adatvedelem@kemenysepro.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

 

Külső jogi vagy természetes személyek által a FŐKÉTÜSZ Kft. működése során észlelt szervezeti 

integritást sértő események bejelentésének kezelése a Társaság valamint a BVH Zrt. mindenkori 

hatályos, vonatkozó tárgyú szabályzatai alapján 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:  

 

− a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:  

 

A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentés során a bejelentő köteles a bejelentő 

formanyomtatványon megadni nevét, címét, elérhetőségét (telefon; e-mail), valamint az általa szervezeti 

integritást sértő eseménnyel kapcsolatos információkat. Az írásban benyújtott bejelentést kiegészítheti 

személyes meghallgatása során tett nyilatkozatával, melynek során adott esetben további személyes 

adatok átadására kerülhet sor a FŐKÉTÜSZ Kft. részére. 

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 

MEGJELÖLÉSE: 

Az adatkezelés során nem kerül sor adatfeldolgozásra. 

  

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

 

A FŐKÉTÜSZ Kft. a fentebb megjelölt kötelezettségen túl adatokat harmadik fél részére nem 

továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és más hatóság részére 



történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített 

eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a FŐKÉTÜSZ Kft.-t, úgy a FŐKÉTÜSZ Kft., 

jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság 

rendelkezésére bocsájtani. 

 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

3 év, illetve amennyiben a bejelentés bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel, úgy e 

bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig tartó időtartam. 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik 

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 

 

Az elektronikus úton benyújtott bejelentések fogadására rendszeresített e-mail fiókhoz kizárólag a 

FŐKÉTÜSZ Kft. megfelelési tanácsadója fér hozzá. A bejelentés feldolgozása során bevonható további 

személyek: a bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője; a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezetője; a 

FŐKÉTÜSZ Kft. belső ellenőre; amennyiben indokolt, a FŐKÉTÜSZ Kft. bejelentéssel érintett 

munkavállalói; szükség esetén a FŐKÉTÜSZ Kft. adatvédelmi tisztviselője; szükség esetén a 

FŐKÉTÜSZ Kft. IT biztonságért felelős munkavállalója; szükség esetén a FŐKÉTÜSZ Kft. jogi 

ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője. 

 

A beérkezett bejelentés megvizsgálása után a megfelelési tanácsadó összefoglaló jelentést készít a 

vizsgálatról, melynek eredményéről tájékoztatja a bejelentőt. Szükség esetén dönt az alkalmazandó 

jogkövetkezmények alkalmazásáról.  

 

Az összefoglaló jelentés lezárását követően, a szervezeti integritást sértő eseményekről szóló jelentések 

a bejelentő személyes adatait már nem tartalmazzák, azokra anonimizált formában kerül sor (kivéve 

nyomozó hatóság megkeresése esetét). 

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A FŐKÉTÜSZ Kft. tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően 

az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

− kérheti személyes adatainak helyesbítését,  

− kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal 

elérendő célból a Társaságnak már nincs rá szüksége,  

− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 

A FŐKÉTÜSZ Kft. törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 

meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 

könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen 

tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy 

személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást 

szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más 

esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon 

belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal 

hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt 

indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton 

tájékoztatjuk. 

 



Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 

élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes eljárási szabályokat 

tartalmazó Adatvédelmi Szabályzatunkat honlapunkon is elérhetővé tettük. 

 

 


