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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A CHINOIN RÉSZVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSRŐL 

A jelen, ún. speciális adatkezelési tájékoztató („Speciális Tájékoztató”) a címben megjelölt adatkezelési tevékenységre vonatkozik. A jelen Speciális 

Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében a CHINOIN Zrt. általános munkavállalói adatkezelési tájékoztatója („Adatkezelési Tájékoztató”) 

rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyet a következő helyről érhet el:  

http://bsasintra02.pharma.aventis.com/fs/download.php?map=hungary/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztatok&file=181008_CHINOIN_munkavallaloi_tajekoz

tato_HU_version_1.pdf. 

Kihirdetésének a dátuma: 2020. május 11. 

Legutolsó módosításának az ideje: 2020.07.28. 

A verzió száma: 2.0 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Adatkezelési cél megnevezése A Chinoin részvénykönyvével kapcsolatos adatok kezelése 

Adatkezelési cél leírása  A cégnyilvántartás részére bejelentendő, a részvénykönyvben vezetett személyes adatok kezelése,  valamint az 

osztalékfizetés teljesítése és a kifizetés ellenőrzése    

Kezelt személyes adatok kategóriái a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – neve, lakóhelye, 

részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszáma, tulajdoni 

részesedés mértéke; amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a 

részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik, ezeken felül: a részvényes születési ideje és neve, 

anyja születési neve, adóazonosító, állampolgárság, bankszámlaszám,  törzsszám, születési hely 

http://bsasintra02.pharma.aventis.com/fs/download.php?map=hungary/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztatok&file=181008_CHINOIN_munkavallaloi_tajekoztato_HU_version_1.pdf
http://bsasintra02.pharma.aventis.com/fs/download.php?map=hungary/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztatok&file=181008_CHINOIN_munkavallaloi_tajekoztato_HU_version_1.pdf
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Adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése  

Jogos érdek ismertetése  - 

Az adatkezelés elmaradásának 

következménye 

az adatkezelő nem tudja teljesíteni jogszabályban (2006. évi V. törvény, Ptk.) előírt kötelezettségét 

Adatkezelés ideje Az alábbi intranet oldalról (excelben) elérhető, mindenkori vonatkozó dokumentum megőrzési jegyzék szerinti 

időtartam:  http://mysanofi.sanofi.com/sites/hungary/Pages/x9ixjHBV/kozponti_irattar_HUN.aspx (jelenleg: 30 

év) ill. az adatkezelő megszűnésétől számított 5 év 

Érintettek természetes személy részvényesek (azon munkavállalók, akik az adatkezelő részvényesei)   

Személyes adatok forrása közvetlenül az érintett/az általa meghatalmazott személy 

Adatszolgáltatás jogszabályon vagy 

szerződéses kötelezettségen alapul: 

jogszabályon (2006. évi V. törvény 27.§ és Ptk. 3:245.§) 

Az adatszolgáltatás a szerződés 

megkötésének az előfeltétele? 

(Igen/ Nem) 

Nem 

 

Az érintett köteles a személyes 

adatokat megadni? (Igen/ Nem) 

Igen 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 

a lehetséges következményei 

törvényességi felügyeleti eljárás indítása az adatkezelővel szemben az ezzel járó lehetséges 

jogkövetkezményekkel együtt  

http://mysanofi.sanofi.com/sites/hungary/Pages/x9ixjHBV/kozponti_irattar_HUN.aspx
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Az adatkezelési tevékenység 

keretében történik profilalkotás? 

(Igen/ Nem) 

Nem 

 

Profilalkotás esetén milyen 

szempontok mentén kerül a profil 

összeállításra, és az az érintettre 

nézve milyen hatással jár? 

N/A 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatbiztonsági intézkedés leírása Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedés leírását az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

A személyes adatokhoz hozzáférő 

személyek 

- a Társasági és Jogi Ügyek Osztály munkatársai,  

-  az Adatkezelőnél a következő feladatokat ellátó szervezeti egységek ill. pozíciókat betöltő személyek: 

P2P (Purchase-to-Pay) csapat, SBS A2R, SBS Account-to-Report Treasury Hungary 

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Címzettek Cégbíróság, Társasági ügyben megbízott ügyvédi iroda, MAZARS bérszámfejtő 

Címzett minősége 
Cégbíróság: a cégnyilvántartást vezető szerv (bíróság), Társasági ügyben megbízott ügyvédi iroda, MAZARS 

bérszámfejtő: adatfeldolgozó,  

A továbbítás célja 

Cégbíróság: a cégnyilvánosság elvének, az ezzel összefüggő előírásoknak való megfelelés; Társasági ügyben 

megbízott ügyvédi iroda: jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából; MAZARS bérszámfejtő: osztalékfizetés 

céljából 

Továbbítás harmadik országba N/A  
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Az adattovábbítással kapcsolatos 

garanciák 

N/A 

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOK 
(Az egyes jogok leírását és azok gyakorlásának a módját a CHINOIN Zrt. általános munkavállalói adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Rövidítések I= 

igen/ N= nem/ F= GDPR-ban foglalt feltételek szerint) 

Hozzájárulás visszavonása I 

Hozzáférés I 

Helyesbítés I 

Törlés F 

Adatkezelés korlátozása F 

Adathordozhatóság N 

Tiltakozás N 

Automatizált adatkezelésen alapuló 

döntés hatálya alóli mentesülés 

F 

Panasz (Adatkezelőnél) I 

Panasz (felügyeleti hatóságnál) I 

Keresetindítás (bíróság előtt) I 
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Egyéb jellemzők 

Az adatkezelési művelettel 

kapcsolatos további tudnivalók: 

- 

 

  


