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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ÉS SZABÁLYZAT 

 

Hatályos: 2021. január 4-től visszavonásig. 

1. Adatkezelő adatai 

Név  B. H. & H. Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Weboldal  http://www.energiatender.hu és aukcio.energiatender.hu 

Cégjegyzékszám  01 09 162756 

Székhely  1037 Budapest, Máramaros út 15/b. 

Adószám  10665806-1-41 

E-mail  kapcsolat@energiatender.hu 

Telefonszám  +36-1-387-6885 

 

2. Alapfogalmak 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, 

hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki, vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

Adatkezelési tájékoztató: az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatója; 

Adatkezelő: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott Harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából; 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy, vagy jogi személyek képviselői; 

Érintettek köre: a fentebb megjelölt cég weboldalainak látogatói; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált 

eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az 

adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 
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Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval; 

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

IT felületek: A Programok és a Weboldalak fogalmak együttesen értve. 

Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll; 

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Rendszer: az Adatkezelő szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége; 

Sütik (Cookie-k): olyan információ, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el a számítógépen; 

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 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; 

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, 

amelyek elérhetők a Weboldalon keresztül; 

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

Ügyfél: a szerződő és a szolgáltatására jogosult más személy; 

Weboldal(ak): az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal(ak): http://www.energiatender.hu és 

aukcio.energiatender.hu valamint a honlapokhoz tartozó social média felületek. 

 

A jelen tájékoztatóban és szabályzatban hivatkozott jogszabályok 

1. Sztv.: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

2. Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény; 

3.  Eker tv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalomról 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

4.  Infotv: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény; 

5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény; 

6. 2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról. 

 

3. Az adatkezelési tájékoztató célja, jogalapja, hatálya 

3.1. Az adatvédelmi szabályozás célja, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók az érintett személyes adatait 

kizárólag a jogszabályoknak megfelelően kezeljék a tevékenységük során, erről az érintettet megfelelően 

tájékoztassák és a megfeleléssel kapcsolatban elszámoltathatóak legyenek 

3.2. A jelen Adatkezelési tájékoztató az Érintettek által, a Weboldalakon önkéntesen, az Adatkezelő által 

nyújtott Szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. 

3.3. A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament 

és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-

a. Adatkezelő a jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban 

foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen a 2. bekezdésében 

szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében járt el. 
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3.4. Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az 

Adatkezelő a módosításokról az Érintettet a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően 

a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon 

azokat kifejezetten elfogadja. 

3.5. Az Érintett a Weboldal használatával elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen 

túlmenően az egyes Érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

3.6. Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, 

akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg 

lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

3.7. Abban az esetben, ha az Érintettnek kérdés merülne fel a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, azt a 

megjelölt e-mail címre küldheti meg. 

3.8. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 

tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat 

bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 

biztonságát garantálja. 

3.9. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, 

szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó 

Weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető Harmadik 

személye adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért 

Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

4. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

Adatkezelés célja Adatkezelés leírása 

Kezelt személyes 

adatok és azok 

forrása 

Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

Álláspályázatok 

adatkezelése 

Társaságunk  kezeli a 

hozzá közvetlenül 

beérkezett „berepülő” 

és célzott, 

meghirdetett 

pozíciókra érkező 

önéletrajzokban és a 

csatolt egyéb 

dokumentumokban 

szereplő személyes 

adatokat.  

 

Az adatkezelés célja 

az érintett 

végzettségének és 

érdeklődési körének 

leginkább megfelelő 

álláslehetőségekről 

való értesítése, az 

érintettel időpont 

egyeztetése és a 

kiválasztási eljárás 

lefolytatása. 

Az önéletrajzokban és 

a csatolt egyéb 

dokumentumokban 

szereplő személyes 

adatok, kapcsolattartási 

adatok (e-mailcím, 

telefonszám).  

 

Cégünk megismerheti 

az adott állásra pályázó 

közösségi oldalakon 

közzétett nyilvános, a 

munkavégzés 

szempontjából 

lényeges személyes 

adatait (személyes adat 

mentésére, tárolására, 

továbbítására nem 

kerül sor). 

Az adatkezelés 

jogalapja cégünk 

jogos érdeke 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont].  

 

Az 

álláspályázatokkal 

kapcsolatos 

adatkezelésről 

készült 

érdekmérlegelési 

tesztről Ön e-

mailben vagy az 

irodaházban 

személyesen 

tájékozódhat. 

Meghirdetett 

pozícióra történő 

jelentkezés 

kapcsán: sikeres 

pályázat esetén a 

munkajogviszony 

időtartama, 

sikertelen pályázat 

esetén a 

kiválasztást követő 

3 hónap (próbaidő 

tartama), vagy az 

érintett törlés iránti 

kérelméig. 

Berepülő önéletrajz 

kapcsán: az 

önéletrajz 

megküldését követő 

3 hónap, vagy az 

érintett törlés iránti 

kérelméig. 

Érdeklődések, 

árajánlatkérések 

Cégünk kezeli a 

gazdasági 

tevékenységével 

összefüggésben 

beérkezett, illetve az 

általa más 

A kezelt személyes 

adatok a 

megkeresésekben és 

válaszokban 

esetlegesen szereplő 

személyes adatok, ezen 

Az adatkezelés 

jogalapja 

amennyiben 

létrejön szerződés 

a felek között az 

ajánlatkérés 

Amennyiben az 

érdeklődésből, 

ajánlatkérésből nem 

jön létre szerződés, 

úgy az adatkezelés 

időtartama a 
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vállalkozások felé 

intézett kérdésekben, 

érdeklődésekben és 

ajánlatkérésekben 

szereplő személyes 

adatokat. Az 

adatkezelés célja a 

cégünktől indított 

vagy cégünk felé 

érkező kérdések, 

érdeklődések és 

ajánlatkérések 

megválaszolása annak 

érdekében, hogy a 

megkereső fél és 

cégünk között 

szerződés jöhessen 

létre. 

kívül kizárólag a felek 

közötti szerződés 

megkötéséhez és 

kapcsolattartáshoz 

(telefonszám, e-

mailcím) szükséges 

személyes adatok. 

 

A személyes adatok 

forrása az érintett. 

 

eredményeként, 

úgy cégünk és a 

szerződéses 

partner közötti 

szerződés 

megkötése 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. b) pont], 

amennyiben nem 

jön létre 

szerződés a felek 

között az 

ajánlatkérés 

eredményeként, 

úgy azt követően 

pedig cégünk 

jogos érdeke 

[GDPR 6. cikk (1) 

bek. f) pont]. 

szerződéskötés 

meghiúsulását 

követő 5 (öt) év, a 

Ptk. szerinti 

elévülésre 

vonatkozó 

jogszabályi 

előírások szerint.  

 

Amennyiben 

létrejön szerződés, 

úgy az adatkezelés 

időtartama az alább 

leírtak szerint 

alakul. 

Szerződések, 

megrendelések 

Cégünk kezeli a 

gazdasági 

tevékenységével 

összefüggésben 

megkötendő és 

megkötött 

szerződésekben 

szereplő személyes 

adatokat. Az 

adatkezelés célja a 

cégünk és a 

szerződéses partner 

közötti szerződés 

megkötése és annak a 

mindenkor hatályos 

jogszabályok és a 

szerződés szerinti 

teljesítése. 

A kezelt személyes 

adatok a 

megrendelésben, 

szerződésben megadott 

adatok, 

kontaktinformációk 

(telefonszám, e-

mailcím), valamint az 

Szvt. szerinti 

bizonylatok 

kiállításához szükséges 

adatok. 

 

A személyes adatok 

forrása az érintett. 

 

Az adatkezelés 

jogalapja a 

cégünk és a 

szerződéses 

partner közötti 

szerződés 

megkötése és 

teljesítése [GDPR 

6. cikk (1) bek. b) 

pont]. 

Az adatkezelés 

időtartama a 

szerződés 

teljesítését követő 8 

(nyolc) év, az Szvt. 

szerinti bizonylatok 

megőrzésére 

vonatkozó 

jogszabályi 

előírások szerint. 

Weboldal 

biztonságos 

működtetése: a 

látogató egyedi 

munkamenetének 

azonosítása 

Cégünk kezeli a 

gazdasági 

tevékenységével 

összefüggésben 

beérkezett 

megkereséseket fel 

lehet venni 

kapcsolatot bármilyen 

céllal és a 

szolgálatatások 

megrendeléshez 

kapcsolódóan.  

A weboldal 

működéséhez 

elengedhetetlensütik 

által továbbított 

adatok. 

Az adatkezelés 

jogalapja cégünk 

jogos érdeke 

[GDPR 6. cikk 

(1) bek. f) pont].  

(érdekmérlegelés 

alapján) lásd. még 

4.1. bekezdés. 

A munkamenet 

időtartama. 
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Funkcionális sütik: 

a látogató korábbi 

beállításainak, az 

általa megadott 

adatok, információk 

és az egyéb 

weboldalhasználatai 

szokásainak 

rögzítése, hogy 

azokat a következő 

látogatáskor ne 

kelljen ismét 

megadni, a 

beállításai 

automatikusan 

betöltődjenek és a 

weboldalhasználat 

kényelmesebb 

legyen 

Az Érintettek 

azonosítása, 

egymástól való 

megkülönböztetése, 

illetve az Érintettek 

aktuális 

munkamenetének 

azonosítása, az annak 

során megadott adatok 

tárolása, az 

adatvesztés 

megakadályozása. 

 

A weboldal 

működéséhez nem 

elengedhetetlenül 

szükséges sütik által 

továbbított adatok. 

Az érintett 

hozzájárulása 

GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont]. lásd 

még 4.2. 

bekezdés. 

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

terjedő, vagy az 

egyes sütikhez a 

sütinyilatkozatban 

rendelt adatkezelési 

idő. 

a megkeresés 

megválaszolása. 

 

Cégünk kezeli a 

gazdasági 

tevékenységével 

összefüggésben 

beérkezett 

megkereséseket és az 

azokra adott 

válaszokat a 

szolgálatatások 

megrendeléshez 

kapcsolódóan.  

Kapcsolatfelvétel során 

közölt adatok. 

Az érintett 

hozzájárulása 

GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont]. lásd 

még 4.2. 

bekezdés.  

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

terjedő, vagy a 

válaszadáshoz 

szükséges idő. 

Munkavállalókkal 

összefüggő 

adatkezelés célja. 

Cégünk kezeli a 

Munkavállalóit érintő 

adatokat az 

Adatkezelőt terhelő 

jogszabályi 

(nyilvántartási és 

bejelentési) 

kötelezettség 

teljesítése. 

 

Név, születési név, 

adóazonosító, TAJ 

szám, anyja neve, 

születési hely, idő, 

személyi ig. szám, 

állampolgárság, 

állandó lakcím, 

levelezési cím, 

bankszámlaszám, 

iskolai végzettség, ezt 

igazoló bizonyítvány 

száma, házastárs neve, 

házastárs születési 

neve, házastárs 

adóazonosítója, 

gyermek(ek) neve, 

gyermek(ek) 

adóazonosítója, 

gyermek(ek) TAJ 

száma, gyermek(ek) 

anyjának neve, 

gyermek(ek) születési 

helye, ideje, 

gyermek(ek) 

fogyatékossága. 

Az érintett 

hozzájárulása 

GDPR 6. cikk (1) 

bek. a) pont]. lásd 

még 4.2. 

bekezdés. 

Az munkaviszonyra 

vonatkozó 

jogszabályokban és 

egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban 

meghatározott 

időtartam. 
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4.1 Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap biztonságos működtetéséhez, mellyel kapcsolatban az 

adatkezelő az érdekmérlegelést előzetesen elvégezte, és annak eredményeképp jutott arra a következtetésre, 

hogy az adatkezelés jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem 

élveznek elsőbbséget az érintettek olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a sütik által 

kezelt személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet kérésére az 

érintett rendelkezésére bocsátja. 

Felhívjuk figyelmét, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak az 

adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. 

4.2. Az adatkezelő ezúton is tájékoztatja az érintetteket, hogy a hozzájárulások bármelyike bármely 

időpontban visszavonható; ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. A sütik tekintetében a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása a látogató 

böngészője beállításainak megfelelő módosításával lehetséges (sütik letiltásával, törlésével, vagy az 

elfogadás módjának beállításával.)  

 

5. Kiegészítő rendelkezések a kezelt személyes adatok köréhez 

5.1. Ha az Érintett az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere 

automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. 

5.2. Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő az IT Felületeken keresztül elérhető Szolgáltatások 

igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: teljes név, felhasználónév, cím, e-mail cím, 

telefonszám, pozíció, vállalat neve, v. adószáma, v. EU adószáma, v. cégjegyzékszáma, v. cégformája, v. 

címe, v. e-mail címe adatokat. 

5.3. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek valamely Szolgáltatással kapcsolatban üzenetet (pl. e-mail, 

ajánlatkérés) küld, telefonon felkeresi, úgy az Adatkezelő rögzíti az Érintett címét, e-mail címét, 

telefonszámát, a hívás időpontját, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban 

kezeli. 

5.4. Az Adatkezelő Weboldala (vagy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos más web felület) 

tartalmazhat kizárólag az Adatkezelő ügyfelei (vagy ezek egyes csoportja, vagy csoportjai, vagy adott 

szolgáltatásokat igénybe vevő részei) számára hozzáférhető információkat is. Ezen felületekre a belépéshez 

azonosító kulcsok (mint pl. felhasználói név és jelszó, egyes kód, vagy kódok) megadása szükséges. Ezen 

felületeken megjelenő adatok kezelésére a jelen tájékoztató adatkezelési szabályai az irányadóak. 

 

6. Ügyfélszerzés (direkt marketing) adatkezelése, alapelvei 

6.1. Az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan 

közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja 

termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával közvetlen kapcsolatban álló nyilvánosságra 

hozatal, reklám továbbítása az Érintett részére. 

6.2. Az adatok kezelésének a célja az, hogy az Adatkezelő az Érintett körülményeit értékelje annak 

érdekében, hogy az Érintett igényeire szabott és időszerű üzletszerzési célú megkereséseket 

kezdeményezhessen az Érintett felé. 

 

7. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

7.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

7.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, 

a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. 

7.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel 

helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 

technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
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7.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. 

7.5. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok 

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű 

intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Egy megadott 

e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki 

az e-mail címet regisztrálta. 

7.6. Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. 

7.7. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 

véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó 

személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait 

e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A 

személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

7.8. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló 

nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló 

személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői 

felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló 

nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a 

Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások 

jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 

7.9. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott 

Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. 

7.10. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő 

kijelölésére. 

 

8. Adatkezelési folyamatok az IT felületeken kiegészítése 

8.1. Az Adatkezelővel weboldalon is fel lehet venni a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez és a 

szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelések részletei az Adatkezelési tájékoztatóban 

megtalálhatóak. 

8.2. Amennyiben az Érintett megrendelésről való tájékoztatás kérése céljából veszi fel a kapcsolatot az 

Adatkezelővel, az adatkezelés szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. 

cikk (1) b). Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja 

az Adatkezelő és az Érintett jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a 

megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött szerződést 

érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. Az Érintett 

kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri 

kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.  

8.3. Az adatkezelés időtartama a személyes adatok begyűjtését követően a tényleges, vagy lehetséges 

későbbi üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy a megrendelés teljesítésétől számított 8 évig, a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) 

bekezdése alapján. 
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személyes adat  adatkezelés célja 

teljes név  Érintett beazonosítása 

felhasználónév Érintett beazonosítása 

e-mail cím  kapcsolatfelvétel az Érintettel 

telefonszám  kapcsolatfelvétel az Érintettel 

pozíció Érintett beazonosítása 

vállalat neve Érintett beazonosítása 

v. adószáma Érintett beazonosítása 

v. EU adószáma Érintett beazonosítása 

v. cégjegyzékszáma Érintett beazonosítása 

v. cégformája Érintett beazonosítása 

v. címe Érintett beazonosítása 

v. e-mail címe Érintett beazonosítása 

8.4. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet küld, úgy az Adatkezelő 

rögzíti a Felhasználó e-mail címét, amennyiben megadta, úgy címét és azt a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges mértékben és időtartamban kezeli. teljes név, felhasználónév, cím, e-mail cím, telefonszám, 

pozíció, vállalat neve, v. adószáma, v. EU adószáma, v. cégjegyzékszáma, v. cégformája, v. címe, v. e-mail 

címe adatokat 

8.5. Az adatkezelés elektronikus formában és papír alapon egyaránt történhet. 

8.6. Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

8.7. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a 

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 

bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a 

hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

8.8. Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag 

kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül, a Weboldalon 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. 

8.9. Az program a rendszer integritását és IT biztonságát biztosítandó okokból a rendszerben végzett 

tevékenységeket naplózza, az ebben lévő adatok nem tekinthetőek személyes adatoknak.  

 

9. Cookie-k (a továbbiakban: Sütik) kiegészítése 

9.1. A sütik feladata információk gyűjtése az Érintettről és eszközeiről, megjegyzik az Érintett egyéni 

beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor nem kell újra 

begépelni őket), így megkönnyítik a Weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A 

testre szabott kiszolgálás érdekében az Adatkezelő az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 

helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld egy korábban 

elmentett sütit, a sütit kezelő Adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a 

korábbiakkal, de kizárólag a saját Weboldalának tartalma tekintetében. 

9.2. Az Érintettek köre: a 2. fejezetben meghatározottak szerint. 

9.3. Az adatkezelés célja: az Érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve az Érintettek 

aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 

megakadályozása. 

9.4. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont. 

9.5. Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig. 

9.6. Az Adatkezelő eltérő funkciójú sütiket különböztet meg: 

a) Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik: 

Ezen sütik célja, hogy az Érintett maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessen a Weboldalon, 

használhassa annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a 

munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 

számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 
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b) Harmadik fél által elhelyezett (analitika) sütik: 

Az Adatkezelő Weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint Harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics 

statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy az 

Érintett hogyan használja a Weboldalt. Az adatot a Weboldal fejlesztésének és a felhasználói élmény 

javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt 

más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg az Érintett nem törli azokat. 

9.7. A sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Érintett 

hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. 

9.8. A sütiket az Érintett bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok 

alkalmazását. 

 

10. Adatfeldolgozás, Adattovábbítás 

10.1. Az Adatkezelő a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása céljából 

Adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes 

beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adja: 

a) Az Adatkezelő IT szolgáltatói (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlesztés): 

Név: Webonic Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

Cégjegyzékszám: 01-09-025725 

Adószám: 25138205-2-41; 

 

Név: Amazon Web Services, Inc, 

Székhely: United States, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 

Elérhetőségek: 

https://aws.amazon.com/contact-us/ | aws-receivables-support@email.amazon.com  

Szerver helye: Frankfurt, Németország 

b) Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott 

utasítások szerint jogosultak eljárni; 

c) Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját; 

d) Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával 

jogosultak; 

e) Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az 

Érintett külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében az Érintett 

megadja kifejezett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával. Személyes 

adatok Harmadik személynek vagy Hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően 

nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása 

esetén lehetséges; 

f) Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának 

biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet; 

 

11. A személyes adatok címzettjei, harmadik országbeli címzettek 

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik 

személyek részére. Cégünk nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országokba, vagy nemzetközi 

szervezetek részére. Az Ön személyes adatait csak ezen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik 

felekkel, az alábbiak szerint: 

a) A jogi kötelezettségek betartása 

Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály 

betartásához, illetve amennyiben az illetékes hatóság vagy bíróság határozata vagy végzése alapján 

cégünk erre köteles. Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünkre irányadó jogi 

kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. 

 

 

 

https://aws.amazon.com/contact-us/
mailto:aws-receivables-support@email.amazon.com
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b) Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése 

Cégünknek szüksége lehet arra, hogy megosszuk a személyes adatokat cégünk jogainak és 

érdekeinek védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban (pl. feljelentés, 

büntetőeljárás, stb.). Ebben az esetben az adattovábbítás jogcíme a cégünk jogos gazdasági érdeke 

[GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]. 

c) Külső szolgáltatók igénybevétele 

Cégünk a működése során harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe. A cégünk által igénybe vett 

adatfeldolgozók kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő 

formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes 

adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben feltétlenül szükséges, az alábbi, 13.1. pontban foglalt 

rendelkezésekkel együtt. 

 

11.1 Külső szolgáltatók 

11.1.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatót vesz 

igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

11.1.2. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját 

Adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. 

11.1.3. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére 

továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által 

meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített célra használja fel. 

11.1.4. Az Adatkezelő a szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködhet olyan Külső 

szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak az Érintett számára. 

Ezen együttműködés keretében egyes személyes adatok (pl. IP cím, e- mail, regisztrációs név) e Külső 

szolgáltatók által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. 

11.1.5. A Weboldal oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső 

szolgáltatókkal működhet együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek az Érintett IP címéhez, ezen felül 

pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a 

honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy 

adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával 

biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. 

11.1.6. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az Érintett készülékéről, a 

böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. 

Ezen cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a 

clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. 

11.1.7. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Google 

Analytics, Google Ads, Search Console, Facebook Ads. 

11.1.8. Szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók Adatkezelő szolgáltatásának 

biztosításához, dokumentumok kiszállításához esetenként futárszolgálatot vesz igénybe, amely a számára 

átadott felhasználói személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül. 

11.1.9. A szerződések teljesítésében közreműködő Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes 

adatokat (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt 

rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott Külső szolgáltatónál érhető el. 

11.1.10. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban 

vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a 

Weboldalhoz, Szolgáltatásokhoz – akár az Érintett közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz 

kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az Érintettekre vagy a Weboldalon folytatott 

felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső 

szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. Ilyen 

Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram 

LLC., Pinterest Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., 

YouTube LLC.. Amazon Web Services, Inc, 
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12. Az adatkezelés biztonságának biztosítására hozott technikai és szervezeti intézkedések 

a) Biztonság 

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett és tesz az Ön személyes adatainak 

védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes feldolgozás egyéb formái ellen. Tevékenysége 

során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az információbiztonságra 

vonatkozó legjobb gyakorlatoknak megfeleljen. 

b) Titoktartás 

Cégünk gazdasági tevékenysége során üzleti partnereivel, így a fent megjelölt adatfeldolgozóval is 

titoktartási kötelezettséget vállal, mely kiterjed minden, a szerződésekkel összefüggő információra, 

így az esetleg kezelt személyes adatokra is. 

c) Sütikben (cookie-k) tárolt információk 

Az adatkezelő a sütikben tárolt információkat nem kapcsolja össze az Ön által a kapcsolatfelvétel 

során megadott személyes adatokkal. 

d) Informatikai, biztonsági megoldások 

Azadatkezelőnél az adatok biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: 

vírusvédelem, tűzfal, jelszóvédelem. 

 

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

13.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog 

Tájékoztatást kérhet, hogy: 

a) milyen személyes adatait, 

b) milyen jogalapon, 

c) milyen adatkezelési cél miatt, 

d) milyen forrásból, 

e) mennyi ideig kezeli,  

f) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy 

kinek továbbítottuk a személyes adatait. 

 

E kéréseit – adatonként az első alkalommal –ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait –

éppen adatainak védelme érdekében –csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Kérjük, 

hogy ez irányú kéréseit a megjelölt e-mail elérhetőségen jelezze felénk. 

 

A cégünk az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött 

elektronikus vagy postai levélben teljesíti, az alábbiak figyelembevételével: 

a) A cégünk Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett 

információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. 

b) Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és 

szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az 

Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.  

c) Abban az esetben, amennyiben az Ön a fenti tájékoztatást több példányban kéri, úgy jogosultak 

vagyunk a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű 

díjat felszámítani. 

d) Amennyiben az Ön által megjelölt személyes adatot a cégünk nem kezeli, úgy erről is köteles vagyok 

Önt írásban tájékoztatni. 

13.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett megjelölt e-mail címen írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, mely 

pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de 

legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával 

összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett 

által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítjük. Mindezekről érintettet erről az érintett 

által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük. 
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A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha 

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az 

érintett sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy 

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem 

állapítható meg. 

13.3. A törléshez való jog 

Az érintett megjelölt e-mail címen írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését, amennyiben 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely 

személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.  

A törlési kérelmet cégünk abban az esetben utasítja el, ha  

a) valamely jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy 

b) az adatkezelést cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

 

Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége vagy nem áll fenn ilyen kényszerítő erejű jogos oka cégünknek, úgy 

a cégünk az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről érintett a megadott 

elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti. 

13.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett megjelölt e-mail címen írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a cégünk korlátozza. 

A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa 

megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet 

kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint 

végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti érintett, ha  

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

c) a cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az 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). 

Korlátozás esetén a 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 uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet 

kezelni. 

 

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.  

 

Cégünk az érintett korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően 

haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az 

nem lehetetlen vagy nem igényel a cégünk részéről aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére a cégünk 

tájékoztatja ezen címzettekről. 

13.5. A tiltakozáshoz való jog 

Amennyiben az érintett adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, úgy az érintett számára az 

adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen 

jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét. 

 

Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk 

nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy  

a) az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy  

b) az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódik. 
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13.6. Adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az cégünk rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint 

arra is, hogy ezen adatokat cégünk egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa. Az 

adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének a cégünk elsősorban email 

csatolmány útján, .pdf formátumban tesz eleget. 

13.7. A jogorvoslathoz való jog 

13.7.1. Cégünkkel történő vitarendezés 

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszát és kérelmeit a cégünknél szóban 

(személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy 

elektronikus levelezési címen) jelentheti be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt 

elérhetőségeken. 

13.7.2. Panasztételhez való jog 

Ha az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos 

adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet a saját szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy 

a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:  

-postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

-cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

-telefon: +36 (1) 391-1400 

-fax: +36 (1) 391-1410 

-e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

-web: www.naih.hu 

13.7.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog) 

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, 

illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye 

alapján a Fővárosi Törvényszék (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, 

Pf. 16.) előtt indítható meg.  

Ha az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió másik tagállamában van, akkor azeljárást 

megindíthatja a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

 

 

 

Kelt.: Budapest, 2021. január 4. 
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