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ADATKEZELÉSI T[JÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL
SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZ[S[BAN
BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad {raml{s{ról, valamint a 95/46/EK rendelet hat{lyon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a tov{bbiakban: Rendelet) előírja, hogy az
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, minden egyes t{jékoztat{st tömör, {tl{tható, érthető és könnyen hozz{férhető
form{ban, vil{gosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, tov{bb{ hogy az Adatkezelő elősegíti az
érintett jogainak a gyakorl{s{t.
Az érintett előzetes t{jékoztat{si kötelezettségét az inform{ciós önrendelkezési jogról és az
inform{ciószabads{gról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az al{bbiakban olvasható t{jékoztat{ssal e
jogszab{lyi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A t{jékoztat{st közzé kell tenni a t{rsas{g honlapj{n, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell
küldeni.
I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E t{jékoztat{s kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: DE[K DELTA Kft.
Székhely: 6636 M{rtély, Tiszai u. 12.
Képviseli: Hambek Tibor ügyvezető
elérhetőségek: www.deakdelta.hu „kapcsolat” menüpontja alatt
(a tov{bbiakban: T{rsas{g)
II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy b{rmely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
t{jékoztat{sa. Ennek megfelelően T{rsas{gunk az al{bbiakban t{jékoztatja, hogy személyes adatait
mely adatfeldolgozók részére adhatja {t:
T{rsas{gunkn{l a megrendelésekkel, aj{nlatokkal és a kapcsolódó sz{ml{k kibocs{t{s{val,
valamint a honlapon kezdeményezett „Kapcsolat” funkció kezelésével megbízott
adatfeldolgozók a T{rsas{g ügyfélkiszolg{l{ssal kapcsolatos feladatokat ell{tó munkav{llalói,
könyvelési, adóz{si, valamint üzletkötési feladatokat ell{tó munkav{llalói.
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Könyvviteli, adóz{si, bérsz{mfejtési adatfeldolgozó megnevezése
CÉGNÉV:
MOTTY BT.
SZÉKHELY:
6724 Szeged, Csefkó Gy. u. 4. II./5.
Könyvvizsg{lati adatfeldolgozó megnevezése
CÉGNÉV:
EUROLINE KFT.
SZÉKHELY:
6721 Szeged, Bocskai u. 9. mfszt. 1.
A T{rsas{g informatikai rendszerének megfelelő működésének biztosít{s{hoz, valamint honlapja
fenntart{s{hoz és kezeléséhez (IT szolg{ltat{sokat – elsődlegesen t{rhelyszolg{ltat{s – biztosítja)
az al{bbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely adatfeldolgozók – a vele fenn{lló szerződésünk
tartam{ig – kezelik a megadott személyes adatokat.
Rendszergazda feladatokat ell{tó adatfeldolgozó megnevezése
CÉGNÉV:
SECONDWARE KFT.
SZÉKHELY:
6726 Szeged, Kockah{z u. 4.
HONLAP:
www.secondware.hu
T{rsas{gunk webt{rhely szolg{ltatója
CÉGNÉV:
Bitlabor Trade Kft.
SZÉKHELY:
6725 Szeged, L{ma utca 8. 1. em. 3.
HONLAP:
www.bitlabor.hu
III. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍT[SA
1. Adatkezelés az érintett hozz{j{rul{sa alapj{n
1.1. Amennyiben a T{rsas{g hozz{j{rul{son alapuló adatkezelést kív{n végezni, az érintett
hozz{j{rul{s{t személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szab{lyzatban meghat{rozott
adatkérő lap szerinti tartalommal és t{jékoztat{ssal kell kérni.
1.2. Hozz{j{rul{snak minősül az is, ha az érintett a T{rsas{g internetes honlapj{nak megtekintése
sor{n bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az inform{ciós t{rsadalommal összefüggő
szolg{ltat{sok igénybevétele sor{n erre vonatkozó technikai be{llít{sokat hajt végre, valamint
b{rmely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
hozz{j{rul{s{t személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgat{s, az előre
bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozz{j{rul{snak.
1.3. A hozz{j{rul{s az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolg{l, akkor a hozz{j{rul{st az
összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
1.4. Ha az érintett hozz{j{rul{s{t olyan ír{sbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely m{s
ügyekre is vonatkozik – péld{ul értékesítési, szolg{ltat{si szerződés megkötése - a hozz{j{rul{s
ir{nti kérelmet ezektől a m{s ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni,
érthető és könnyen hozz{férhető form{ban, vil{gos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett
hozz{j{rul{s{t tartalmazó ilyen nyilatkozat b{rmely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező
erővel nem bír.
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1.5. A T{rsas{g nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez
való hozz{j{rul{s megad{s{hoz, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
1.6. A hozz{j{rul{s visszavon{s{t ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megad{s{t.
1.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozz{j{rul{s{val került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hi{ny{ban a r{ vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
célj{ból tov{bbi külön hozz{j{rul{s nélkül, valamint az érintett hozz{j{rul{s{nak visszavon{s{t
követően is kezelheti.
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
2.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
célj{ra, az adatok t{rol{s{nak időtartam{ra, a címzettekre az alapul szolg{ló jogszab{ly
rendelkezései ir{nyadók.
2.2 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozz{j{rul{s{tól
független, mivel az adatkezelést jogszab{ly hat{rozza meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, tov{bb{ az érintettet az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen t{jékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés célj{ról és jogalapj{ról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgoz{sra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartam{ról, arról, ha az érintett
személyes adatait az adatkezelő a r{ vonatkozó jogi kötelezettség alapj{n kezeli, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat. A t{jékoztat{snak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a t{jékoztat{s
megtörténhet az előbbi inform{ciókat tartalmazó jogszab{lyi rendelkezésekre való utal{s
nyilv{noss{gra hozatal{val is.
3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés
3.1. A T{rsas{g vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre,
feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabads{gai nem élveznek elsőbbséget.
Figyelembe kell venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapj{n észszerű elv{r{sait, így a
személyes adatok kapcsolattart{si, ak{r közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken
alapulónak tekinthető.
4. T{jékoztat{s ügyféladatok, szerződő partnerek, kapcsolattartók adatainak kezeléséről
4.1. A T{rsas{g szerződés teljesítése jogcímén a szerződés előkészítése, megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújt{sa – összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő
gazdas{gi folyamatok t{mogat{sa – célj{ból kezelheti a vele szerződéses viszonyban {lló
természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító
jelét, adósz{m{t, v{llalkozói, őstermelői igazolv{ny sz{m{t, személyi igazolv{ny sz{m{t, lakcímét,
székhely, telephely címét, telefonsz{m{t, e-mail címét, honlap-címét, banksz{mlasz{m{t,
vevősz{m{t (ügyfélsz{m{t, rendeléssz{m{t), online azonosítój{t (vevők, sz{llítók list{ja,
törzsv{s{rl{si list{k), egészségügyi alkalmass{gi iratait, bizonyítv{ny{t és egyéb egészségügyi
adatait, leletetit. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes
adatok címzettjei: a T{rsas{g ügyfélkiszolg{l{ssal kapcsolatos feladatokat ell{tó munkav{llalói,
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könyvelési, adóz{si, üzletkötési feladatokat ell{tó munkav{llalói, és adatfeldolgozói. A személyes
adatok t{rol{s{nak időtartama a T{rsas{g hosszú t{vú üzleti kapcsolataira tekintettel a szerződés
megszűnését követő 5 év.
4.2. A természetes személy szerződő fél szerződésben megadott adatai sz{mviteli, adóz{si célú
kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adatt{rol{s időtartama 8 év.
4.3. A T{rsas{g a vele szerződő jogi személy képviseletében elj{ró – a szerződést al{író–
természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, tov{bb{ lakcímét, e-mail címét és
telefonsz{m{t, online azonosítój{t szerződés előkészítése, kapcsolattart{s, a szerződésből eredő
jogok és kötelezettségek gyakorl{sa – összefoglalva a közös érdekkörben felmerülő gazdas{gi
folyamatok t{mogat{sa – célj{ból szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Ezen adatok t{rol{s{nak
időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az
érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.
4.4. A T{rsas{g a vele kötött szerződésben kapcsolatartóként megjelölt – nem al{író – természetes
személy nevét, címét, telefonsz{m{t, e-mail címét, online azonosítój{t kapcsolattart{s,
szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorl{sa – összefoglalva a közös érdekkörben
felmerülő gazdas{gi folyamatok t{mogat{sa – célj{ból szerződés teljesítése jogcímén kezeli,
figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartó a szerződő féllel foglalkoztat{sra ir{nyuló jogviszonyban
{ll, így ezen adatkezelés az érinett jogait nem érinti h{tr{nyosan. A szerződő fél kijelenti, hogy a
kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolatartót t{jékoztatta. Ezen
adatok t{rol{s{nak időtartama a kapcsolattartói minőség fenn{ll{s{t követő 5 év.
4.5. Valamennyi érintett vonatkoz{s{ban a személyes adatok címzettjei: a T{rsas{g ügyvezetője,
ügyfélkiszolg{l{ssal kapcsolatos feladatokat ell{tó munkav{llalói, kapcsolattartói, könyvelési,
adóz{si, üzletkötési feladatokat ell{tó munkav{llalói, és adatfeldolgozói.
4.6. A személyes adatok adatfeldolgoz{sra {tad{sra kerülhetnek adóz{s, könyvelés célj{ból a
t{rsas{g {ltal megbízott könyvelő irod{nak, post{z{s sz{llít{s célj{ból a Magyar Post{nak, illetve a
megbízott fut{rszolg{latnak, vagyonvédelem célj{ból a t{rsas{g vagyonvédelmi megbízottj{nak.
4.7. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési
sz{ndék keretében van szükség (Preambulum 44.) ha az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (6 cikk (1) b./). Így szerződés teljesítése
jogcímén az e pontban írtak szerint kezelhetők a szerződési aj{nlatok keretében gyűjtött személyes
adatok is. Aj{nlattételkor, illetve fogad{skor erről a T{rsas{g köteles az aj{nlattevőt, illetve az
aj{nlat címzettjét t{jékoztatni kell.
T{jékoztat{s jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelésről
5.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
célj{ra, az adatok t{rol{s{nak időtartam{ra, a címzettekre az alapul szolg{ló jogszab{ly
rendelkezései ir{nyadók.
5.2. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozz{j{rul{s{tól
független, mivel az adatkezelést jogszab{ly hat{rozza meg. Az érintettel az adatkezelés
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megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, tov{bb{ az érintettet az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen t{jékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés célj{ról és jogalapj{ról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgoz{sra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartam{ról, arról, ha az érintett
személyes adatait az adatkezelő a r{ vonatkozó jogi kötelezettség alapj{n kezeli, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat. A t{jékoztat{snak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a t{jékoztat{s
megtörténhet az előbbi inform{ciókat tartalmazó jogszab{lyi rendelkezésekre való utal{s
nyilv{noss{gra hozatal{val is.
6. T{jékoztat{s adó- és sz{mviteli kötelezettségek teljesítése célj{ból végzett adatkezelésről
6.1. A T{rsas{g jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és sz{mviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adóz{s) célj{ból kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő
természetes személyek törvényben meghat{rozott adatait. A kezelt adatok az {ltal{nos forgalmi
adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapj{n különösen: adósz{m, név, cím, adóz{si
st{tusz, a sz{mvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapj{n: név, cím, a gazdas{gi műveletet
elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalv{nyozó és a rendelkezés végrehajt{s{t
igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr al{ír{sa; a készletmozg{sok
bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az {tvevő, az ellennyugt{kon a befizető al{ír{sa, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapj{n: v{llalkozói igazolv{ny sz{ma,
őstermelői igazolv{ny sz{ma, adóazonosító jel.
6.2. A személyes adatok t{rol{s{nak időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8
év.
6.3. A személyes adatok címzettjei: a T{rsas{g adóz{si, könyvviteli,
t{rsadalombiztosít{si feladatait ell{tó munkav{llalói és adatfeldolgozói.

bérsz{mfejtési,

7. Az érintett vagy m{s természetes személy létfontoss{gú érdekeinek védelme miatti
adatkezelés
(1) Az érintett életének vagy m{s létfontoss{gú érdekének vagy m{s természetes személy
érdekeinek védelme szintén jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen eset {ll fenn természetes
személy esetén, ha egészségügyi szolg{ltat{st vesz igénybe vagy j{rv{nyok terjedésének
meg{llít{sa miatt kerül sor az adatkezelésre.
8. T{jékoztat{s a Levélt{ri törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelésről
8.1. A T{rsas{g jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevélt{rakról és a
mag{nlevélt{ri anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levélt{ri törvény) szerint
maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a T{rsas{g iratt{ri anyag{nak
maradandó értékű része épségben és haszn{lható {llapotban a jövő nemzedékei sz{m{ra is
fennmaradjon. Az adatt{rol{s ideje: a közlevélt{r részére történő {tad{sig.
8.2. A személyes adatok címzettjei: a T{rsas{g vezetője, iratkezelést, iratt{roz{st végző
munkav{llalója, a közlevélt{r munkat{rsa.
9. Az érintett jogainak elősegítése
9.1. A T{rsas{g valamennyi adatkezelése sor{n köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorl{s{t.
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IV. FEJEZET
L[TOGATÓI ADATKEZELÉS A T[RSAS[G HONLAPJ[N - T[JÉKOZTAT[S SÜTIK
(COOKIE) ALKALMAZ[S[RÓL
1. A honlapra l{togatót a honlapon t{jékoztatni kell a sütik alkalmaz{s{ról, és ehhez – a
technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a
hozz{j{rul{s{t kell kérni.
2. [ltal{nos t{jékoztat{s a sütikről
2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a megl{togatott weboldal küld a l{togató
böngészőjének (v{ltozónév-érték form{ban), hogy az elt{rolja és később ugyanaz a weboldal be is
tudja tölteni a tartalm{t. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bez{r{s{ig, de
korl{tlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a
böngésző a szervernek. Ez{ltal a felhaszn{ló gépén lévő adatokat módosítja.
2.2. A modern weboldalszolg{ltat{sok természeténél fogva szükség van sütikre, melynek
funkciója, hogy egy felhaszn{lót megjelöljön (péld{ul, hogy belépett az oldalra) és annak
megfelelően tudja a következőkben kezelni, ak{r későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye
abban rejlik, hogy erről a felhaszn{lónak nem minden esetben van tudom{sa és alkalmas lehet
arra, hogy felhaszn{lót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy m{s szolg{ltató, akinek a tartalma
be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ez{ltal profil jön létre róla, ebben az
esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
2.3. A sütik fajt{i:
2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az
oldal egyszerűen nem működne funkcion{lisan, ezek a felhaszn{ló azonosít{s{hoz, pl. annak
kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kos{rba stb. Ez jellemzően egy session-id
let{rol{sa, a többi adat a szerveren kerül t{rol{sra, ami így biztons{gosabb. Van biztons{gi
vonatkoz{sa, ha a session süti értéke nem jól van gener{lva, akkor session-hijacking t{mad{s
veszélye fenn{ll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek
gener{lva. M{s terminológi{k session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való
kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhaszn{lat az elindít{stól a kilépésig).
2.3.2. Haszn{latot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokt{l nevezni, amelyek megjegyzik a
felhaszn{ló v{laszt{sait, péld{ul milyen form{ban szeretné a felhaszn{ló az oldalt l{tni. Ezek a
fajta sütik lényegében a sütiben t{rolt be{llít{si adatokat jelentik.
2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: b{r nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, {ltal{ban így
nevezik azokat a sütiket, amelyek inform{ciókat gyűjtenek a felhaszn{lónak a megl{togatott
weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattint{sairól. Ezek jellemzően harmadik fél
alkalmaz{sai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a l{togatóról
profilalkot{s készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt t{jékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt t{jékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
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2.4. A sütik haszn{lat{t elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Vissza{llíthatja böngészője
be{llít{sait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket,
de ezek {ltal{ban megv{ltoztathatóak annak érdekében, hogy megakad{lyozható legyen az
automatikus elfogad{s.
A legnépszerűbb böngészők süti be{llít{sairól az al{bbi linkeken t{jékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolg{ltat{sok nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
3. T{jékoztat{s a T{rsas{g honlapj{n alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő
adatokról
3.1. A l{togat{s sor{n kezelt adatkör: T{rsas{gunk honlapja a weboldal haszn{lata sor{n a
l{togatóról, illetve az {ltala böngészésre haszn{lt eszközről az al{bbi adatokat rögzítheti és
kezelheti:
• a l{togató {ltal haszn{lt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre haszn{lt eszköz oper{ciós rendszerének jellemzői (be{llított nyelv),
• l{togat{s időpontja,
• a megl{togatott (al)oldal, funkció vagy szolg{ltat{s.
• kattint{s.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztons{gi incidensek vizsg{lat{hoz
haszn{lhatjuk.
3.1.1. T{rsas{gunk honlapja a weboldal „Kapcsolat” funkció haszn{lata sor{n a l{togatóról az
al{bbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• megadott név,
• e-mail cím.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban az érintettel való kapcsolattart{s célj{ra
haszn{lhatjuk.
3.2. A honlapon alkalmazott sütik
3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosít{sa. Ezek a sütik ahhoz
szükségesek, hogy a l{togatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen
haszn{lhass{k annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolg{ltat{sokat, így - többek
között- különösen a l{togató {ltal az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a
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bejelentkezett felhaszn{ló azonosít{s{t egy l{togat{s sor{n. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kiz{rólag a l{togató aktu{lis l{togat{s{ra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bez{r{s{val a sütik e fajt{ja automatikusan törlődik a sz{mítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolg{ltat{sok, valamint az inform{ciós
t{rsadalmi szolg{ltat{sok egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése, amely szerint a szolg{ltató a szolg{ltat{s nyújt{sa célj{ból kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolg{ltat{s nyújt{s{hoz technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolg{ltatónak az egyéb feltételek azonoss{ga esetén úgy kell megv{lasztania és minden esetben
oly módon kell üzemeltetnie az inform{ciós t{rsadalommal összefüggő szolg{ltat{s nyújt{sa sor{n
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolg{ltat{s nyújt{s{hoz és az e törvényben meghat{rozott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
3.2.1. Haszn{latot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhaszn{ló v{laszt{sait, péld{ul milyen form{ban szeretné a felhaszn{ló az
oldalt l{tni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben t{rolt be{llít{si adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a l{togató hozz{j{rul{sa.
Az adatkezelés célja: A szolg{ltat{s hatékonys{g{nak növelése, felhaszn{lói élmény növelése, a
honlap haszn{lat{nak kényelmesebbé tétele.
Ez az adat jellemzően a felhaszn{ló gépén van, a weboldal csak hozz{fér és felismer(het)i {ltala a l{togatót.
3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Inform{ciókat gyűjtenek a felhaszn{lónak a megl{togatott weboldalon belüli viselkedéséről,
eltöltött idejéről, kattint{sairól.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozz{j{rul{sa.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, rekl{maj{nlatok küldése.
V. FEJEZET
T[JÉKOZTAT[S AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. [tl{tható t{jékoztat{s, kommunik{ció és az érintett joggyakorl{s{nak elősegítése
2. Előzetes t{jékozód{shoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett t{jékoztat{sa és a rendelkezésére bocs{tandó inform{ciók, ha a személyes adatokat
az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozz{férési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korl{toz{s{hoz való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korl{toz{s{hoz
kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatós{ghoz való jog
10. A tiltakoz{shoz való jog
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11. Automatiz{lt döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkot{st
12. Korl{toz{sok
13. Az érintett t{jékoztat{sa az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való jog (hatós{gi jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatós{ggal szembeni hatékony bírós{gi jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírós{gi jogorvoslathoz való
jog
II. Az érintett jogai részletesen:
1. [tl{tható t{jékoztat{s, kommunik{ció és az érintett joggyakorl{s{nak elősegítése
1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
inform{ciót és minden egyes t{jékoztat{st tömör, {tl{tható, érthető és könnyen hozz{férhető
form{ban, vil{gosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek
címzett b{rmely inform{ció esetében. Az inform{ciókat ír{sban vagy m{s módon – ideértve adott
esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli t{jékoztat{s is adható,
feltéve, hogy m{s módon igazolt{k az érintett személyazonoss{g{t.
1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorl{s{t.
1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
sz{mított egy hónapon belül t{jékoztatja az érintettet a jogai gyakorl{s{ra ir{nyuló kérelme
nyom{n hozott intézkedésekről. E hat{ridő a Rendeletben írt feltételekkel tov{bbi két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az érintettet t{jékoztatni kell.
1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyom{n, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől sz{mított egy hónapon belül t{jékoztatja az érintettet az
intézkedés elmarad{s{nak okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatós{gn{l, és élhet bírós{gi jogorvoslati jog{val.
1.5. Az adatkezelő az inform{ciókat és az érintett jogairól szóló t{jékoztat{st és intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj sz{mítható fel.
A részletes szab{lyok a Rendelet 12 cikke alatt tal{lhatók.
2. Előzetes t{jékozód{shoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és inform{ciókról az
adatkezelés megkezdését megelőzően t{jékoztat{st kapjon. Ennek keretében az érintettet
t{jékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célj{ról, valamint az adatkezelés jogalapj{ról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek
kategóri{iról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik orsz{gba vagy nemzetközi
szervezet részére kív{nja tov{bbítani a személyes adatokat.
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2.2. A tisztességes és {tl{tható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a
következő kiegészítő inform{ciókról kell t{jékoztatnia:
a) a személyes adatok t{rol{s{nak időtartam{ról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghat{roz{s{nak szempontjairól;
b) az érintett azon jog{ról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a r{ vonatkozó személyes
adatokhoz való hozz{férést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korl{toz{s{t, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatós{ghoz
való jog{ról;
c) az érintett hozz{j{rul{s{n alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozz{j{rul{s b{rmely
időpontban történő visszavon{s{hoz való jog, amely nem érinti a visszavon{s előtt a hozz{j{rul{s
alapj{n végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatós{ghoz címzett panasz benyújt{s{nak jog{ról;
e) arról, hogy a személyes adat szolg{ltat{sa jogszab{lyon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, tov{bb{, hogy milyen lehetséges következményeikkel j{rhat az
adatszolg{ltat{s elmarad{sa;
f) az automatiz{lt döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkot{st is, valamint legal{bb ezekben
az esetekben az alkalmazott logik{ról, és arra vonatkozóan érthető inform{ciókról, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen v{rható következményekkel bír.
2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük célj{tól eltérő célból tov{bbi adatkezelést
kív{n végezni, a tov{bbi adatkezelést megelőzően t{jékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő
célról és minden relev{ns kiegészítő inform{cióról.
Az előzetes t{jékozód{shoz való jog részletes szab{lyait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
3. Az érintett t{jékoztat{sa és a rendelkezésére bocs{tandó inform{ciók, ha a személyes
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az
adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől sz{mított legkésőbb egy hónapon belül; ha a
személyes adatokat az érintettel való kapcsolattart{s célj{ra haszn{lj{k, legal{bb az érintettel való
első kapcsolatfelvétel alkalm{val; vagy ha v{rhatóan m{s címzettel is közlik az adatokat,
legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor t{jékoztatnia kell az előbbi 2.
pontban írt tényekről és inform{ciókról, tov{bb{ az érintett személyes adatok kategóri{iról,
valamint a személyes adatok forr{s{ról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilv{nosan
hozz{férhető forr{sokból sz{rmaznak-e.
3.2. A tov{bbi szab{lyokra az előbbi 2. pontban (Előzetes t{jékozód{shoz való jog) írtak ir{nyadók.
E t{jékoztat{s részletes szab{lyait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
4. Az érintett hozz{férési joga
4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó
inform{ciókhoz hozz{férést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
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4.2. Ha személyes adatoknak harmadik orsz{gba vagy nemzetközi szervezet részére történő
tov{bbít{s{ra kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy t{jékoztat{st kapjon a tov{bbít{sra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanci{król.
4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés t{rgy{t képező személyes adatok m{solat{t az érintett
rendelkezésére kell bocs{tania. Az érintett {ltal kért tov{bbi m{solatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat sz{míthat fel.
Az érintett hozz{férési jog{ra vonatkozó részletes szab{lyokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a r{ vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célj{t, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hi{nyos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útj{n történő – kiegészítését is.
Ezen szab{lyokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
r{ vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
a) a személyes adatokra m{r nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy m{s
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapj{t képező hozz{j{rul{s{t, és az adatkezelésnek nincs
m{s jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tag{llami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kín{lt, inform{ciós t{rsadalommal
összefüggő szolg{ltat{sok kín{l{s{val kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilv{nít{s szabads{g{hoz és a t{jékozód{shoz való jog gyakorl{sa célj{ból;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tag{llami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruh{zott közhatalmi jogosítv{ny gyakorl{sa keretében végzett
feladat végrehajt{sa célj{ból;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapj{n;
d) a közérdekű archiv{l{s célj{ból, tudom{nyos és történelmi kutat{si célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szab{lyokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.
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7. Az adatkezelés korl{toz{s{hoz való jog
7.1. Az adatkezelés korl{toz{sa esetén az ilyen személyes adatokat a t{rol{s kivételével csak az
érintett hozz{j{rul{s{val, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy m{s természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tag{llam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korl{tozza az adatkezelést ha az
al{bbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontoss{g{t, ez esetben a korl{toz{s arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontoss{g{t;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhaszn{l{s{nak korl{toz{s{t;
c) az Adatkezelőnek m{r nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés célj{ból, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korl{toz{s arra az időtartamra
vonatkozik, amíg meg{llapít{sra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korl{toz{s{nak felold{s{ról az érintettet előzetesen t{jékoztatni kell.
A vonatkozó szab{lyokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korl{toz{s{hoz
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet t{jékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korl{toz{sról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy ar{nytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő t{jékoztatja e címzettekről.
E szab{lyok a Rendelet 19. cikke alatt tal{lhatók.
9. Az adathordozhatós{ghoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a r{ vonatkozó, {ltala egy
adatkezelő rendelkezésére bocs{tott személyes adatokat tagolt, széles körben haszn{lt, géppel
olvasható form{tumban megkapja, tov{bb{ jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy m{sik
adatkezelőnek tov{bbítsa anélkül, hogy ezt akad{lyozn{ az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocs{totta, ha
a) az adatkezelés hozz{j{rul{son vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatiz{lt módon történik.
9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen tov{bbít{s{t is.
9.3. Az adathordozhatós{ghoz való jog gyakorl{sa nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez
való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatós{ghoz való jog nem alkalmazandó
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruh{zott közhatalmi
jogosítv{nyai gyakorl{s{nak keretében végzett feladat végrehajt{s{hoz szükséges. E jog nem
érintheti h{tr{nyosan m{sok jogait és szabads{gait.
A részletes szab{lyokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
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10. A tiltakoz{shoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saj{t helyzetével kapcsolatos okokból b{rmikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajt{s{n (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6.
cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkot{st is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tov{bb, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolj{k,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabads{gaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy b{rmikor tiltakozzon a r{ vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkot{st is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a tov{bbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel sor{n kifejezetten fel kell
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó t{jékoztat{st egyértelműen és minden m{s
inform{ciótól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakoz{shoz való jogot műszaki előír{sokon alapuló automatiz{lt eszközökkel
is gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudom{nyos és történelmi kutat{si célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saj{t helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a r{ vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajt{sa érdekében van szükség.
A vonatkozó szab{lyokat a Rendelet cikke tartalmazza.
11. Automatiz{lt döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkot{st
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki r{ az olyan, kiz{rólag automatiz{lt
adatkezelésen – ideértve a profilalkot{st is – alapuló döntés hat{lya, amely r{ nézve joghat{ssal
j{rna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2. Ez a jogosults{g nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatal{t az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tag{llami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabads{gainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolg{ló
megfelelő intézkedéseket is meg{llapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozz{j{rul{s{n alapul.
11.3. Az előbbi a) és c) pontj{ban említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabads{gainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legal{bb azt a jog{t, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkoz{st
kérjen, {ll{spontj{t kifejezze, és a döntéssel szemben kifog{st nyújtson be.
A tov{bbi szab{lyokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
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12. Korl{toz{sok
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tag{llami jog jogalkot{si
intézkedésekkel korl{tozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)
hat{ly{t, ha a korl{toz{s tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabads{gok lényeges tartalm{t.
E korl{toz{s feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
13. Az érintett t{jékoztat{sa az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kock{zattal j{r a természetes
személyek jogaira és szabads{gaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül
t{jékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E t{jékoztat{sban vil{gosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legal{bb a
következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a tov{bbi t{jékoztat{st nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő {ltal az adatvédelmi incidens orvosl{s{ra tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges h{tr{nyos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2. Az érintettet nem kell az t{jékoztatni, ha a következő feltételek b{rmelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens {ltal érintett adatok tekintetében alkalmazt{k,
különösen azokat az intézkedéseket – mint péld{ul a titkosít{s alkalmaz{sa –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozz{férésre fel nem jogosított személyek sz{m{ra értelmezhetetlenné
teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan tov{bbi intézkedéseket tett, amelyek
biztosítj{k, hogy az érintett jogaira és szabads{gaira jelentett, magas kock{zat a tov{bbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a t{jékoztat{s ar{nytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilv{nosan közzétett inform{ciók útj{n kell t{jékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony t{jékoztat{s{t.
A tov{bbi szab{lyokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
14. A felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való jog (hatós{gi jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatós{gn{l – különösen a szok{sos
tartózkod{si helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tag{llamban –, ha az
érintett megítélése szerint a r{ vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a
felügyeleti hatós{g, amelyhez a panaszt benyújtott{k, köteles t{jékoztatni az ügyfelet a panasszal
kapcsolatos elj{r{si fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult
bírós{gi jogorvoslattal élni.
E szab{lyokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
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A felügyeleti hatós{g elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Inform{ciószabads{g Hatós{g
Székhely: 1125 Budapest Szil{gyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonsz{m: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
15. A felügyeleti hatós{ggal szembeni hatékony bírós{gi jogorvoslathoz való jog
15.1. Az egyéb közigazgat{si vagy nem bírós{gi útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírós{gi jogorvoslatra a felügyeleti hatós{g r{
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
15.2. Az egyéb közigazgat{si vagy nem bírós{gi útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírós{gi jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatós{g nem
foglalkozik a panasszal, vagy h{rom hónapon belül nem t{jékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos elj{r{si fejleményekről vagy annak eredményéről.
15.3. A felügyeleti hatós{ggal szembeni elj{r{st a felügyeleti hatós{g székhelye szerinti tag{llam
bírós{ga előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatós{g olyan döntése ellen indítanak elj{r{st, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocs{tott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatós{g köteles ezt a véleményt vagy döntést a bírós{gnak megküldeni.
E szab{lyokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírós{gi jogorvoslathoz
való jog
16.1. A rendelkezésre {lló közigazgat{si vagy nem bírós{gi útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony
bírós{gi jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem
megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni elj{r{st az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tag{llam bírós{ga előtt kell megindítani. Az ilyen
elj{r{s megindítható az érintett szok{sos tartózkod{si helye szerinti tag{llam bírós{ga előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tag{llamnak a közhatalmi jogkörében
elj{ró közhatalmi szerve.
E szab{lyokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
Kelt, M{rtély, 2018. 05. 25. napj{n
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