ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE
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 szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
(alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a Z-SZABÓ-BAU és Társa Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az Érintettek részére a személyes adatok
kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes
személyek számára átláthatónak kell lennie, az átláthatóság elve pedig megköveteli, hogy a
személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen
hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel
fogalmazzák meg. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő
kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy
hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat. A személyes adatkezelés
konkrét céljainak mindenekelőtt explicit módon megfogalmazottnak és jogszerűnek,
továbbá már a személyes adatok gyűjtésének időpontjában meghatározottnak kell lenniük.
A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasnak és relevánsnak kell lenniük, az
adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. A személyes adatokat
olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas
kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz
és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
illetve azok jogosulatlan felhasználását.

1. Általános információk
Az Adatkezelő és elérhetőségei:
Neve: Z-SZABÓ-BAU és Társa Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8318 Lesencetomaj, Külterület 0115/4. hrsz.
Cégjegyzékszáma: 19-09-512547
Központi ügyintézés helye: 8318 Lesencetomaj, külterület kültelek 0115/4
Honlapja: https://z-szabo-bau.hu/
E-mail címe: info@z-szabo-bau.hu
Telefonszáma: +3687/777-007
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Az Adatkezelő mindenkori hatályos adatai elérhetőek a www.e-cegjegyzek.hu ingyenes és
közhiteles nyilvántartásban Adatkezelő nevének vagy egyéb azonosító adatának
(cégjegyzékszám, adószám) megadását követően.

2. Fogalommeghatározások
2.1. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.2. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából.
2.3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok
gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése
vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.4. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.

A

jelen

Tájékoztatóban

hivatkozott

Szolgáltatások

esetében

Adatkezelőnek minősül a: Z-SZABÓ-BAU és Társa Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi D. utca
24.; nyilvántartja a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 19-09512547; adószáma: 12455586-2-19). Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a
Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési tevékenységet, amely esetében
a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás üzemeltetői
által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a
Szolgáltatás

honlapján

elérhetővé

tett

adatkezelési

Tájékoztatóban

foglalt

rendelkezések irányadók.
a) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős
mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező
Érintetteket; vagy
b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának
területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
2.5. Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
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2.6. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak.
2.7. Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok
kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
2.8. Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv.
2.9. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
2.10. Kötelező erejű céges szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata
tekintetében követ.
2.11. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes
Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten –
igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik
biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek,
illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső
szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az
Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az
által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, az Érintettekről adatokat
gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak
lehetnek az Érintett azonosítására.
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz
2.12. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
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gazdasági

helyzethez,

érdeklődéshez,

egészségi

megbízhatósághoz,

állapothoz,

személyes

viselkedéshez,

tartózkodási

preferenciákhoz,
helyhez

vagy

mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
2.13. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.
2.14. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló
szolgáltatók által biztosított szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő
adatkezelést végez. Ezen szolgáltatások: az Adatkezelő saját szolgáltatásai, azaz
https://z-szabo-bau.hu honlapon felsorolt szolgáltatások.
2.15. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak
tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység
szempontjából.

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban rögzített
rendelkezések az irányadóak:
-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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),

-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

-

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.),

-

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.),

-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.),

-

a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. törvény.

-

Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);

-

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk”)
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4. Az adatkezelés során kezelt adatok, az adatkezelés célja
4.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi szabályozásra tekintettel
tájékoztassa az Érintetteket az Adatkezelő által folytatott adatkezelések legfontosabb
körülményeiről.
4.2. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és
kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását.
4.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről
a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.
4.4. Az Adatkezelő:
-

a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett
számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

-

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és
azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz
kötöttség”);

-

által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);

-

által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);

-

a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(„korlátozott tárolhatóság”);

-

a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

4.5. Az Érintett személyes adatai átadhatók:
Az Érintett személyes adatai az alábbi hivatkozott jogszabályi felhatalmazások
illetve az Érintett hozzájárulása alapján adhatók át a címzettek alábbi kategóriáinak:
4.5.1. Adatfeldolgozóknak:
azoknak, akik az Adatkezelő megbízása alapján a számlázást, a követelések
kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfelek tájékoztatását végzik, a
számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére az Adatkezelő megbízása alapján
jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére, az
adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke alapján jogosult a szolgáltatás nyújtásához
igénybe vett megbízottjainak, alvállalkozóinak az adatvédelmi szabályok betartása
és titoktartási kötelezettség vállaltatása mellett – kizárólag a szolgáltatás
nyújtásához szükséges adatokat – adatfeldolgozás céljából átadni.
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4.5.2. Harmadik személynek:
Az Érintett előzetes hozzájárulásával az Adatkezelő harmadik személy részére is
továbbíthatja az adatait közvetlen üzletszerzés vagy tudományos céljára, illetve
közvélemény- vagy piackutatás céljából. Hatóságoknak vagy egyéb szerveknek: az
adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
valamint

nemzetbiztonsági

szolgálat

törvényben

meghatározott

feladatai

ellátásának biztosítása céljából kérelemre; a bírósági végrehajtásról szóló törvény
előírásai szerint a végrehajtónak; ha az Érintett elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, az Érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelme, vagy a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegető veszély
elhárítása, vagy megelőzése érdekében az adatok megismerésére külön
törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére
(GDPR 49. cikk (1) f) pont); a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak a bennfentes
kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében,
a nettó „short” pozícióra vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettség
elmulasztása,

a

„short”

ügyletkötési

korlátozások

ügyében,

illetve

vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
indított eljárás keretében; a szabálysértési hatóságok számára Ügyfél esetén annak
cégneve, székhelye, telephelye, képviselője. Az Érintett személyes adatait főszabály szerint - az Adatkezelő munkavállalói és szerződéses partnerei feladataik
ellátása érdekében ismerhetik meg. Így például az Adatkezelő iktatással, vagy a
szolgáltatás teljesítésével foglalkozó munkatársai kezelheti az adatokat az
ügykezelés és a szerződés teljesítése érdekében, de az Adatkezelő jogos
érdekének érvényesítése végett is kezelésre kerül az adat, ha díjfizetés elmaradása
miatt ez indokolt. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes adatait védje többek között a
jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így
például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra
kerül, amely alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz
fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik
arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan
számú személy számára.
4.6. A Tájékoztató és az Adatkezelő adatkezelésével összefüggő egyéb információ
elérhető az Adatkezelő irodaépületében (8318 Lesencetomaj, Külterület hrsz.:
0115/4.), illetve az Adatkezelő honlapján.
4.7. Amennyiben

kérdése

merülne

fel

a

Tájékoztatóval

vagy

az

Adatkezelő

adatkezelésével kapcsolatban, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba kollégánkkal az
info@z-szabo-bau.hu e-mail elérhetőségen.
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4.8. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén
tárolja. Az Érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a 4.5. pontban
megjelölt adatfeldolgozók szolgáltatását veheti igénybe. Az Adatkezelő megfelelő
információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes
adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való
hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen
személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé
meghatározatlan számú személy számára.

5. A kezelt személyes adatok köre
5.1. Abban az esetben, ha az Érintett valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az
Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Érintett IP címét.
5.2. Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási
hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos
e-mail cím, bemutatkozás, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja,
Amennyiben az Érintett valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói
levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti az Érintett e-mail címét, és azt a szolgáltatás
nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
5.3. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez
technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok
valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül
az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt
megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően
legfeljebb 30 napig tárolja.
6.2. Az Érintett által küldött e-mailek esetén, az Adatkezelő az e-mail címet a
megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha
egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további
kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7

6.3. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy az Érintett
által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az
Adatkezelő jogosult az Érintett személyes adatait haladéktalanul törölni,
ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja
esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára
megőrizni is.
6.4. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő
adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása
szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az
Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb
Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett Személyes adatainak kezeléséhez adott
hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt
követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve
szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
6.5. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat
törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az
Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha
az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A személyes
adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7. Az Érintett jogai a személyes adatai kezelésével
kapcsolatban
7.1. Hozzáférési jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést
kapjon az alábbiakra vonatkozóan: az adatkezelés folyamatban van-e; az
adatkezelés céljáról; a személyes adatok kategóriáiról; címzettekről (kiknek
adhatók át az adatok); adattárolás időtartamáról, vagy meghatározásának
szempontjairól; az Érintettet megillető jogokról; jogorvoslati lehetőségekről;
az adatok forrásáról, ha az nem Érintettől származik; az automatizált
döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is; külföldi adattovábbításról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első
alkalommal díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által
kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
8

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait
és szabadságait.
7.2. Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az
Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését
7.3. Adattörléshez való jog: Az Érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok
törlését kérni az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség; az
Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása
érdekében vagy az Adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az
Adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes
adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor. Az Érintett törlési jogának korlátozására
csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti
indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek
tekinthető: ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog
gyakorlása, vagy ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az
Adatkezelési

Nyilvántartásban

jogi

kötelezettség

jogalappal

rögzített

tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy ha az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy ha népegészségügy területén
érintő közérdekből, ha közérdekű archiválás céljából, vagy ha tudományos és
történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy ha jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül: - az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; - az adatkezelés
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jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; - az adatkezelőnek már nincs szüksége a
személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; - vagy az
Érintett

tiltakozott

a

közérdekből,

közhatalmi

jogosítvány

gyakorlása

érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.5. Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből,
közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik
fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást 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 továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7.6. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) ha az adatkezelés
jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintett-tel kötött szerződés
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teljesítése, b) és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok
hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy –
ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
7.7. Hozzájárulás visszavonásának a joga: Az Érintett jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő elérhetőségein van lehetősége az
Érintettnek.
7.8. Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések: Az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet, a kérelme alapján hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő

meghosszabbításáról

az

Adatkezelő

a

késedelem

okainak

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,
kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Az Adatkezelő az Érintett részére a
tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre: ésszerű összegű díjat számít fel, vagy megtagadja a kérelem
alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy
túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek
megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével

kapcsolatban,

további,

az

Érintett

személyazonosságának

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:
8.1. Panasztételhez való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése
megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR,
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rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: www.naih.hu
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye,
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban
létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
8.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes
adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel
szemben magyar bíróság előtt indítható per.
Az Érintett a pert az Infotv. 23. § (3) bek. alapján – választása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon
a
törvényszékek
elérhetősége
az
alábbi
linken
található:
http://birosag.hu/torvenyszekek .
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi
jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos
tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye
az Európai Unió más tagállamában van.
8.3. Egyéb igényérvényesítési lehetőség
Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a
felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással,
valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan
nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai
uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban
rögzített céljai a közérdek szolgálata, és amely az Érintettek jogainak és
szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme területén
tevékenykedik.
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9. A Tájékoztató módosítása
9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú
döntésével bármikor módosítsa.
9.2. Az Érintett következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Érintettek beleegyezésének
kikérésére nincs szükség.

Budapest, 2022.08.24.
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