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Adatvédelmi Nyilatkozat 

A LUKS munkáltatói visszaélés bejelentő rendszerben benyújtott bejelentések személyes adatokat 

tartalmazhatnak a Mitsubishi Corporation és leányvállalatai, azaz a Nifast Hungary Kft. (H-2500 

Esztergom, Ipari Park 20377/24.) (együtt „MC”) munkavállalói tekintetében. A LUKS a bejelentéseket 

tevő munkavállalókkal kapcsolatos adatokat gyűjti és tárolja (hacsak nem névtelenül jelentenek, 

amennyiben ezt az alkalmazandó törvény megengedi). Jelen nyilatkozat tájékoztatóul szolgál az MC 

által összegyűjtött személyes adatok kezeléséről, használatáról és az Ön ehhez kapcsolódó jogainak 

gyakorlásáról. 

(1) Személyes adatok köre 

MC az alábbi személyes adatokat rögzíti és kezeli a LUKS-on keresztül: 

• a jelentést tevő személy neve és elérhetősége (azaz a beosztása, címe, munkahelye, telefonszáma, 

e-mail címe stb.), ill. hogy a Mitsubishi Corporation vagy valamely leányvállalat alkalmazottja-e;  

• a jelentésben megnevezett személyek neve és egyéb személyes adatai (azaz beosztása, címe, 

munkahelye, telefonszáma, e-mail címe stb.), amennyiben a jelentést készítő személy nyújt ilyen 

információt; és  

• az állítólagos kötelezettségszegés leírása, valamint az esemény körülményeinek leírása. 

(2) Adatkezelés célja 

Az MC a LUKS-on keresztül összegyűjtött személyes adatokat használja fel annak eldöntésére, hogy 

szükséges-e a bejelentés vizsgálata, továbbá, hogy adott esetben kivizsgálja, hogy indítson-e fegyelmi 

eljárást és/vagy bevonjon és együttműködjön az illetékes bűnüldöző szervekkel és más kormányzati 

szervekkel / hatóságokkal a jogszabályok bejelentett tényleges vagy nyilvánvaló megsértése miatt. A 

LUKS-on keresztül összegyűjtött személyes adatok felhasználása és egyéb feldolgozása a 

nyilatkozatban leírtak szerint az MC jogos érdekének betartásához szükséges, azaz, hogy az MC 

megfeleljen a trösztellenes és a megvesztegetés elleni törvényeknek, valamint a saját trösztellenes és 

megvesztegetési politikájának. Az MC nem használja vagy dolgozza fel más módon ezeket a személyes 

adatokat olyan esetekben, amelyekben az érintett munkavállaló érdekei, alapvető jogai és szabadsága 

ezen jogi érdekeket felülírnák. Az MC-nek alkalmanként szükséges felhasználnia vagy más módon 

feldolgoznia a LUKS-on keresztül összegyűjtött személyes adatokat a jogszabályi kötelezettségeinek 

teljesítése érdekében is.  

(3) Adatkezelés jogalapja 

A LUKS-on keresztül személyes adatokat benyújtó munkavállaló kifejezetten elfogadja és hozzájárul, 

hogy az MC felhasználja és/vagy továbbítsa személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban 

meghatározott feltételekkel összhangban. 

(4) Adatfeldolgozás, adattovábbítás 

A rögzített személyes adatokat a LUKS-on keresztül egy harmadik szolgáltató, a „GCS” azaz 

Compliance Services Europe Limited („Navex Global” (székhely: Boston House, Little Green, 

Richmond, Surrey, TW9 1QE, Egyesült Királyság)) mint adatfeldolgozó gyűjti össze és dolgozza fel. 

A Navex Global az adott jelentést a Mitsubishi Corporation nevében és annak az MC entitás nevében 

dolgozza fel, amely a bejelentést tevő munkavállalót alkalmazza. A bejelentés ténye és a jelentésben 

szereplő adatok – a bejelentő személyének feltárása nélkül - közölhetők a jelentésben megnevezett 

alkalmazottal. A jelentések a fentiekben meghatározott célokra a Mitsubishi Corporation Jogi 

Osztályán belül a Megfelelőségi Részleggel kerülnek megosztásra. A Megfelelőségi Részleg a 

jelentésekben szereplő adatokat továbbíthatja az MC megfelelő szervezeti egységéhez, például az 
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Emberi Erőforrás, a Belső Ellenőrzés és a Pénzügy stb. egységhez, amennyiben szükségesek a jelentés 

kivizsgálásához és a szükséges lépések megtételéhez vagy a jelentés által felvetett kérdések 

kezeléséhez. A jelentések más MC entitások részére is megküldhetők, amennyiben az adott entitás 

érintett a jelentésben. A Navex Global, a Mitsubishi Corporation és leányvállalatainak adatairól 

tájékoztatás kérhető (lásd a 7. pontot (Tájékoztatás)). Az MC a jogi tanácsadóknak és a kormányzati és 

szabályozó hatóságoknak a jelentésekben szereplő személyes adatokat a jogi megfelelőségi célokra 

hivatkozva szintén továbbíthatja. Minden egyéb esetben az MC csak akkor továbbítja a jelentésben 

szereplő személyes adatokat, ha ezt törvény vagy más rendelet előírja. 

(5) Külföldi adattovábbítás 

A Navex Global összegyűjti és tárolja a LUKS jelentéseket az egyesült királyság-i létesítményeiben. A 

Mitsubishi Corporation Megfelelőségi Részlege Tokióban van. Az MC egy globális szervezet, azonban 

a jelentésekben szereplő személyes adatokat fogadó más MC-entitások, valamint kormányzati szervek, 

melyek részére bizonyos körülmények között továbbítják a személyes adatokat, a világ bármely 

országában lehetnek. Ahol ez az adatvédelmi nyilatkozat kormányzati szervezetekre vagy törvényekre 

vagy rendeletekre utal, az alatt a világ bármely országának szervezetei, törvényei vagy jogszabályai 

értendők, amennyiben azok relevánsak az MC számára. Azok az országok, amelyekhez a jelentésekben 

szereplő személyes adatok továbbításra kerülnek, elképzelhető, hogy nem rendelkeznek olyan szigorú 

adatvédelmi törvényekkel, mint amely azokban az országokban van, ahol a jelentéseket benyújtották 

vagy amelyekhez a  jelentések kapcsolódnak. Az Európai Unióban vagy a szélesebb értelemben vett 

Európai Gazdasági Térségben dolgozó munkavállalók figyelmét felhívjuk arra, hogy a fentiek 

kiterjednek az Európai Gazdasági Térségen kívüli olyan országokra (például Japán), amelyek az 

Európai Bizottság szerint nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Egyes 

országok adatvédelmi törvényei (például az Európai Gazdasági Térség területén) korlátozzák a 

személyes adatok olyan más országba való továbbítását, amelyek nem rendelkeznek hasonló szintű 

adatvédelmi jogszabályokkal. Az ilyen korlátozó országokból származó bejelentésekben szereplő 

személyes adatok hasonló szintű adatvédelmi jogszabályokkal nem rendelkező országban lévő, MC 

csoporthoz tartozó jogalanyokhoz való továbbítása során az átadott személyes adatok biztonsága 

megfelelő védelmet előíró szerződésekkel biztosított. E szerződések másolatai kérésre elérhetők (lásd 

a 7. pontot (Tájékoztatás)). Az Európai Gazdasági Térség jogszabályai által szabályozott átruházások 

esetében a szerződéseket a megfelelő formában az Európai Bizottság hagyja jóvá erre a célra.  

(6) Időtartam 

Az MC megőrzi a jelentésekben szereplő személyes adatokat mindaddig, amíg azok szükségesek az 

adott célok eléréséhez (lásd a (2) Adatkezelési cél) vagy (adott esetben) az alkalmazandó jogszabályok 

vagy rendeletek által előírt hosszabb időtartamig. Amennyiben a személyes adatok kezelésének célja 

megvalósult, úgy az MC törli az adatot, vagy anonimizálja oly módon, hogy egyetlen személy sem lesz 

azonosítható.  

(7) Tájékoztatás 

Azok a dolgozók, akik jelentést küldtek a LUKS-nak, vagy akiket a jelentésekben azonosítottak, 

jogosultak a LUKS-on keresztül összegyűjtött személyes adataikhoz való hozzáférésére, hogy pontatlan 

személyes adatokat korrigálják, vagy bizonyos körülmények között kifogásolják a velük kapcsolatos 

személyes adatok folyamatos kezelését az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. 

Azon munkavállalók, akik ezeket a jogokat gyakorolni kívánják vagy szükségük van az illetékes 

adatvédelmi hatóság elérhetőségére, hogy panaszt nyújtsanak be az MC személyes adatainak 

kezelésével kapcsolatában, bármikor az MC-hez fordulhatnak (lásd a 7. pontot (Tájékoztatás)).  

(8) Nyelv 

Jelen nyilatkozat angol nyelven készült. Abban az esetben, ha ezt az adatvédelmi nyilatkozatot más 

nyelvekre fordítják, az angol nyelvű verzió tekintendő továbbra is irányadónak. 


