
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Jelen tájékoztató célja 

A munkavállalói részvénytulajdonosi program elindításának lehetővé tétele érdekében az Ön vállalatának szüksége lehet 
személyes adatai gyűjtésére és továbbítására. Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy érthetővé tegye Önnek, hogyan 
kezelik személyes adatait ebben a keretben, és bemutassa az ezen a területen élvezett jogait, a természetes személyek 
személyes adatainak kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatos védelméről szóló, 2016. április 27-i 
2016/679 /EU szabályrendeletben (a továbbiakban: a „Szabályrendelet”), valamint az 1978. január 6-i 78–17 módosított, 
az adatkezelésre, a nyilvántartásokra és a szabadságjogokra vonatkozó törvény („Informatikai és Szabadságjogi Törvény”)-
ben foglaltaknak megfelelően. 
 
Az ajánlat előkészítési szakaszában valamennyi munkáltató a maga területén független adatkezelőként jár el. 
 
Ezt követően a VINCI által megbízott szolgáltatók a jegyzéssel kapcsolatos műveletek végrehajtójaként és az Ön 
megtakarítási számlája adatkezelőjeként tevékenykednek. 
 

2. Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait 

Munkáltatója az Ön személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy lehetővé tegye munkavállalói körében a program 
bevezetését, és figyelemmel kísérje a részvényjegyzéseket. Ebben a keretben az Ön személyes adatainak kezelését a 
vállalat ama jogos érdeke indokolja, hogy felajánlja munkavállalóinak a VINCI csoport munkavállalói részvénytulajdonosi 
programjában való részvétel lehetőségét. 
 

3. Az általunk kezelt személyes adatok 

A munkavállalói részvénytulajdonosi programban való részvételre jogosult személyek meghatározása és a részvételüket 
lehetővé tevő mechanizmus felállítása érdekében az Ön munkáltatójának szüksége van ama adatokra, amelyek lehetővé 
teszik: 
 

• Az Ön azonosítását (vezetéknév, keresztnév, megszólítás, születési dátum, munkahelyi beosztás, Vinci csoport 

azonosító vagy személyi azonosító szám); 

• Az Önt foglalkoztató munkáltató meghatározását valamint az Ön jogosultságát a munkavállalói 

részvénytulajdonosi programban való részvételre (munkáltató neve, cégjegyzékszáma, a VINCI munkavállalói 

részvénytulajdonosi programban való részvételi jogosultság kritériuma); 

• A kapcsolatfelvételt Önnel (e-mail cím, postai cím, a levelezés nyelve); 

• Adóügyek kezelését (tartózkodási helye Franciaországban/EU-ban/a világ többi részén). 

Az adatkezelés tehát csak azokat a személyeket érinti, akik megfelelnek a VINCI munkavállalói részvénytulajdonosi 
programjában való részvételi jogosultság feltételeinek. 
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4. Az Ön személyes adatainak címzettjei 

Személyes adatait a munkáltatója továbbítja Amundi ESR-nek, székhelye: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France 
(postacím: 26956 VALENCE CEDEX 9, France), mely cég felelős a jegyzés informatikai eszközéért és az adatgyűjtésért, 
mindezt annak érdekében, hogy biztosított legyen a programban történő jegyzés lehető legjobb feltételek közötti kezelése. 
 
Az adatok eljutnak VINCI SA-hoz is a jegyzés helyének általános felügyelete céljából. 
 

5. Az Ön személyes adatainak megőrzése 

Személyes adatait kizárólag a fent leírt Célokra használjuk fel, a program megvalósításához szükséges időtartam végéig és 
a törvény által előírt határidőig. Ha Ön nem kíván részt venni a VINCI által bevezetendő munkavállalói részvénytulajdonosi 
programban, személyes adatait Amundi ESR a vonatkozó ajánlat teljesítését követő 9 hónap elteltével automatikusan és 
szisztematikusan törli. 
 

6. Az Ön jogai 

A Szabályrendeletben valamint az Informatikai és Szabadságjogi Törvényben meghatározott feltételek mellett Önnek joga 
van: 
 

• megkapni az általunk tárolt személyes adatok másolatát, valamint információhoz jutni személyes adatainak 

kezeléséről; 

• arra kérni minket, hogy helyesbítsük, egészítsük ki, frissítsük pontatlan, hiányos, nem egyértelmű és/vagy elavult 

személyes adatait; 

• kérésére személyes adatainak törlésére; 

• személyes adatai egy vagy több, általunk végzett kezelésének korlátozására; 

• fellépni személyes adatainak kezelése ellen; 

• a személyes adatai elhunyta utáni sorsával kapcsolatos alapelvek meghatározására. 

Végül joga van panaszt tenni a CNIL-nél vagy az Európai Gazdasági Térség azon tagállamának felügyeleti hatóságánál, 
amelyben általában tartózkodik vagy dolgozik, amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatainak egy vagy több 
kezelése sérti a Szabályrendeletet. 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy személyes adatainak ebben a tájékoztatóban leírt kezelése adott esetben minden egyes új, a VINCI 
által a jövőben elhatározandó munkavállalói részvénytulajdonosi programmal kapcsolatos ajánlat előkészítése során 
megújul. 
 

7. Hogyan gyakorolhatja jogait 

A fent említett jogainak gyakorlásához, vagy ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, 
felveheti a kapcsolatot a munkáltatója humán erőforrás osztályával vagy a VINCI SA. adatvédelmi megbízottjával : 
contact.dpo@vinci.com. 
 
Velünk is kapcsolatba léphet, már most, különösen ha nem szeretné, hogy személyes adatait közöljük Amundi ESR-rel. 
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