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Adatkezelési tájékoztató

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@szegedfoto.hu
címen.

A személyes adatok törlését az info@szegedfoto.hu címen lehet kérni.

Bevezetés

A Profi Fotó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (szé�khély: 6726
Szégéd,  Fé�sű�  ű  7.  C.  lhá�z.  2.  ém.  5.,  postácí�m:  6720  Szégéd,  Tiszá  Lájos  Krt.  52.,
cé�gjégyzé�kszá�m:  06  09  001431,  ádo� szá�m:  10660069-2-06)  (á  tová�bbiákbán:  Szolgá� ltáto� ,
ádátkézélo� ) álá�  véti mágá� t á ko1vétkézo�  tá� jé�koztáto� nák.

Az  informá� cio� s  o1 nréndélkézé�si  jogro� l  é�s  áz  informá� cio� szábádsá�gro� l  szo� lo�  2011.  é�vi  CXII.
to1 rvé�ny  20.  §  (1)  kimondjá,  hogy  áz  é�rintéttél  (jélén  ésétbén  á  wébshop-hászná� lo� vál,  á
tová�bbiákbán: félhászná� lo� ) áz ádátkézélé�s mégkézdé�sé élo� tt ko1 zo1 lni kéll, hogy áz ádátkézélé�s
hozzájáruláson alapul vágy ko1 télézo� .

Az é�rintéttét áz ádátkézélé�s mégkézdé�sé élo� tt égyé�rtélmű� én é�s ré�szlétésén tá� jé�koztátni kéll
áz ádátái kézélé�sé�vél kápcsolátos mindén té�nyro� l, í�gy kű1 lo1 no1 sén áz ádátkézélé�s  céljáról és
jogalapjáról,  áz  adatkezelésre  és  az  adatfeldolgozásra  jogosult  személyéről, áz
ádátkézélé�s időtartamáról.

1. oldal



Tá� jé�koztátni kéll áz é�rintéttét áz Info tv. 6. § (1) békézdé�sé álápjá�n árro� l is, hogy szémé� lyés
ádát  kézélhéto�  ákkor  is,  há  áz  é�rintétt  hozzá� já� rűlá� sá�nák  bészérzé�sé  léhététlén  vágy
árá�nytálán ko1 ltsé�ggél já� rná, é�s á szémé� lyés ádát kézélé�sé

• áz ádátkézélo� ré vonátkozo�  jogi ko1 télézéttsé�g téljésí�té�sé cé� ljá�bo� l szű1 ksé�gés, vágy

• áz  ádátkézélo�  vágy  hármádik  szémé� ly  jogos  é�rdéké�nék  é�rvé�nyésí�té�sé  cé� ljá�bo� l
szű1 ksé�gés,  é�s ézén é�rdék é�rvé�nyésí�té�sé á szémé� lyés ádátok vé�délmé�héz fű� zo� do�  jog
korlá� tozá� sá�vál árá�nybán á� ll.

A  tá� jé�koztátá� snák  ki  kéll  térjédnié  áz  é�rintétt  ádátkézélé�ssél  kápcsolátos  jogáirá  é�s
jogorvosláti léhéto� sé�géiré is.

Há áz é�rintétték szémé� lyés tá� jé�koztátá� sá léhététlén vágy árá�nytálán ko1 ltsé�ggél já� rná (mint
pé� ldá�űl jélén ésétbén égy wébshopon), á tá� jé�koztátá� s mégto1 rté�nhét áz álá�bbi informá� cio� k
nyilvá�nossá�grá hozátálá�vál is:

a) áz ádátgyű� jté�s té�nyé,

b) áz é�rintétték ko1 ré,

c) áz ádátgyű� jté�s cé� ljá,

d) áz ádátkézélé�s ido� tártámá,

e) áz ádátok mégisméré�sé�ré jogosűlt léhétsé�gés ádátkézélo� k szémé� lyé,

f)  áz  é�rintétték  ádátkézélé�ssél  kápcsolátos  jogáinák  é�s  jogorvosláti  léhéto� sé�géinék
ismértété�sé, válámint

g)  há  áz  ádátkézélé�s  ádátvé�délmi nyilvá�ntártá� sbá  vé� télé�nék ván hélyé,  áz  ádátkézélé�s
nyilvá�ntártá� si szá�má.

Jélén  ádátkézélé�si  tá� jé�koztáto�  áz  álá�bbi  wéboldálák  ádátkézélé�sé� t  szábá� lyozzá:
www.szégédfoto.hű,  www.fotosájándék.hű,  www.ájándéktérvézo.hű é�s  á  fénti  tártálmi
élo� í�rá� son  álápűl.  A  tá� jé�koztáto�  élé�rhéto�  áz  álá�bbi  oldálro� l:
http://www.szégédfoto.hű/ádátvédélém.php 

A tá� jé�koztáto�  mo� dosí�tá� sái á fénti cí�mén to1 rté�no�  ko1 zzé�té� téllél lé�pnék hátá� lybá. A tá� jé�koztáto�
égyés féjézétcí�méi mo1 go1 tt mégjéléní�tjű1 k á jogszábá� lyi hivátkozá�st is.

Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bá�rmély méghátá� rozott, szémé� lyés ádát álápjá�n ázonosí�tott vágy
- ko1 zvétlénű1 l vágy ko1 zvétvé - ázonosí�tháto�  térmé�szétés szémé� ly;

2. személyes adat: áz é�rintéttél kápcsolátbá hozháto�  ádát - kű1 lo1 no1 sén áz é�rintétt névé,
ázonosí�to�  jélé,  válámint  égy  vágy  to1 bb  fizikái,  fiziolo� giái,  méntá� lis,  gázdásá�gi,
kűltűrá� lis  vágy  szociá� lis  ázonossá�gá� rá  jéllémzo�  ismérét  -,  válámint  áz  ádátbo� l
lévonháto� , áz é�rintéttré vonátkozo�  ko1vétkéztété�s;

2. oldal

http://www.szegedfoto.hu/
http://www.szegedfoto.hu/adatvedelem.php
http://www.ajandektervezo.hu/
http://www.fotosajandek.hu/


3. különleges adat:

a) á fáji érédétré, á némzétisé�ghéz tártozá� srá, á politikái vé� lémé�nyré vágy pá� rtá� llá� srá, á
vállá� sos vágy má�s vilá� gné�zéti méggyo� zo� dé�sré, áz é�rdék-ké�pviséléti szérvézéti tágsá�grá,
á széxűá� lis é� létré vonátkozo�  szémé� lyés ádát,

b) áz égé�szsé�gi á� llápotrá, á ko� ros szénvédé� lyré vonátkozo�  szémé� lyés ádát, válámint á
bű� nű1 gyi szémé� lyés ádát;

4. hozzájárulás:  áz  é�rintétt  ákárátá�nák  o1 nké�ntés  é�s  hátá� rozott  kinyilvá�ní�tá� sá,  ámély
mégfélélo�  tá� jé�koztátá� son álápűl, é�s áméllyél fé� lréé�rthététlén béléégyézé�sé� t ádjá á rá�
vonátkozo�  szémé� lyés  ádátok  -  téljés  ko1 rű�  vágy  égyés  mű� vélétékré  kitérjédo�  -
kézélé�sé�héz;

5. tiltakozás: áz  é�rintétt  nyilátkozátá,  áméllyél  szémé� lyés  ádátáinák  kézélé�sé� t
kifogá� soljá, é�s áz ádátkézélé�s mégszű1 ntété�sé� t, illétvé á kézélt ádátok to1 rlé�sé� t ké�ri;

6. adatkezelő: áz  á  térmé�szétés  vágy  jogi  szémé� ly,  illétvé  jogi  szémé� lyisé�ggél  ném
réndélkézo�  szérvézét,  áki  vágy  ámély  o1 ná� llo� án  vágy  má�sokkál  égyű1 tt  áz  ádátok
kézélé�sé�nék cé� ljá� t  méghátá� rozzá, áz ádátkézélé�sré (béléé�rtvé á félhászná� lt  észko1 zt)
vonátkozo�  do1 nté�sékét  méghozzá  é�s  vé�gréhájtjá,  vágy  áz  á� ltálá  mégbí�zott
ádátféldolgozo�vál vé�gréhájtátjá;

7. adatkezelés:  áz  álkálmázott  éljá� rá� sto� l  fű1 ggétlénű1 l  áz  ádátokon  vé�gzétt  bá� rmély
mű� vélét  vágy  á  mű� véléték  o1 sszéssé�gé,  í�gy  kű1 lo1 no1 sén  gyű� jté�sé,  félvé� télé,  ro1 gzí�té�sé,
réndszérézé�sé,  tá� rolá� sá,  mégvá� ltoztátá� sá,  félhászná� lá� sá,  léké�rdézé�sé,  tová�bbí�tá� sá,
nyilvá�nossá�grá  hozátálá,  o1 sszéhángolá� sá  vágy o1 sszékápcsolá� sá,  zá� rolá� sá,  to1 rlé�sé  é�s
mégsémmisí�té�sé,  válámint  áz  ádátok  tová�bbi  félhászná� lá� sá�nák  mégákádá� lyozá� sá,
fé�nyké�p-, háng- vágy ké�pfélvé� tél ké�szí�té�sé, válámint á szémé� ly ázonosí�tá� sá� rá álkálmás
fizikái jéllémzo� k (pl. űjj- vágy tényé�rnyomát, DNS-mintá, í�riszké�p) ro1 gzí�té�sé;

8. adattovábbítás: áz  ádát  méghátá� rozott  hármádik  szémé� ly  szá�má� rá  to1 rté�no�
hozzá� fé� rhéto�vé�  té� télé;

9. nyilvánosságra hozatal: áz ádát bá� rki szá�má� rá to1 rté�no�  hozzá� fé� rhéto�vé�  té� télé;

10.adattörlés: áz  ádátok  félismérhététlénné�  té� télé  oly  mo� don,  hogy  á  hélyréá� llí�tá� sűk
to1 bbé�  ném léhétsé�gés;

11.adatmegjelölés:  áz  ádát  ázonosí�to�  jélzé�ssél  éllá� tá� sá  ánnák  mégkű1 lo1 nbo1 ztété�sé
cé� ljá�bo� l;

12.adatzárolás: áz ádát ázonosí�to�  jélzé�ssél  éllá� tá� sá tová�bbi kézélé�sé�nék vé�glégés vágy
méghátá� rozott ido� ré to1 rté�no�  korlá� tozá� sá cé� ljá�bo� l;

13.adatmegsemmisítés: áz  ádátokát  tártálmázo�  ádáthordozo�  téljés  fizikái
mégsémmisí�té�sé;

14.adatfeldolgozás:  áz  ádátkézélé�si  mű� vélétékhéz  kápcsolo� do�  téchnikái  féládátok
élvé�gzé�sé,  fű1 ggétlénű1 l  á  mű� véléték  vé�gréhájtá� sá�hoz  álkálmázott  mo� dszérto� l  é�s
észko1 zto� l,  válámint  áz  álkálmázá� s  hélyé� to� l,  félté�vé  hogy  á  téchnikái  féládátot  áz
ádátokon vé�gzik;
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15.adatfeldolgozó: áz á térmé�szétés vágy jogi  szémé� ly,  illétvé jogi  szémé� lyisé�ggél ném
réndélkézo�  szérvézét,  áki  vágy ámély  áz  ádátkézélo�vél  ko1 to1 tt  szérzo� dé�sé  álápjá�n  -
béléé�rtvé  á  jogszábá� ly  réndélkézé�sé  álápjá�n  to1 rté�no�  szérzo� dé�sko1 té�st  is  -  ádátok
féldolgozá� sá� t vé�gzi;

16.adatfelelős:  áz  á  ko1 zféládátot  éllá� to�  szérv,  ámély  áz  éléktronikűs  ű� ton  ko1 télézo� én
ko1 zzé� tééndo�  ko1 zé�rdékű�  ádátot élo� á� llí�tottá, illétvé ámélynék á mű� ko1 dé�sé sorá�n éz áz
ádát kélétkézétt;

17.adatközlő: áz á ko1 zféládátot éllá� to�  szérv,  ámély - há áz ádátfélélo� s  ném mágá tészi
ko1 zzé�  áz ádátot - áz ádátfélélo� s á� ltál hozzá�  éljűttátott ádátáit honlápon ko1 zzé�tészi;

18.adatállomány: áz égy nyilvá�ntártá� sbán kézélt ádátok o1 sszéssé�gé;

19.harmadik  személy:  olyán térmé�szétés  vágy jogi  szémé� ly,  illétvé  jogi  szémé� lyisé�ggél
ném réndélkézo�  szérvézét, áki vágy ámély ném ázonos áz é�rintéttél, áz ádátkézélo�vél
vágy áz ádátféldolgozo�vál;

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

1. Szémé� lyés ádát ákkor kézélhéto� , há

• áhhoz áz é�rintétt hozzá� já� rűl, vágy

• ázt to1 rvé�ny vágy - to1 rvé�ny félhátálmázá� sá álápjá�n, áz ábbán méghátá� rozott ko1 rbén -
hélyi o1 nkormá�nyzát réndélété ko1 zé�rdékén álápűlo�  cé� lbo� l élréndéli.

2. Szémé� lyés  ádát  kézélhéto�  ákkor  is,  há  áz  é�rintétt  hozzá� já� rűlá� sá�nák  bészérzé�sé
léhététlén vágy árá�nytálán ko1 ltsé�ggél já� rná, é�s á szémé� lyés ádát kézélé�sé

a) áz ádátkézélo� ré vonátkozo�  jogi ko1 télézéttsé�g téljésí�té�sé cé� ljá�bo� l szű1 ksé�gés, vágy

b)  áz  ádátkézélo�  vágy  hármádik  szémé� ly  jogos  é�rdéké�nék  é�rvé�nyésí�té�sé  cé� ljá�bo� l
szű1 ksé�gés,  é�s  ézén  é�rdék  é�rvé�nyésí�té�sé  á  szémé� lyés  ádátok  vé�délmé�héz  fű� zo� do�  jog
korlá� tozá� sá�vál árá�nybán á� ll.

3. Há áz é�rintétt csélékvo� ké�ptélénsé�gé folytá�n vágy má� s élhá� rí�thátátlán okbo� l ném ké�pés
hozzá� já� rűlá� sá� t  mégádni,  ákkor  á  sájá� t  vágy má� s  szémé� ly  lé� tfontossá�gű�  é�rdékéinék
vé�délmé�héz, válámint á szémé� lyék é� lété� t, tésti é�psé�gé� t vágy jáváit fényégéto�  ko1 zvétlén
vészé� ly  élhá� rí�tá� sá�hoz  vágy  mégélo� zé�sé�héz  szű1 ksé�gés  mé�rté�kbén  á  hozzá� já� rűlá� s
ákádá� lyáinák fénná� llá� sá álátt áz é�rintétt szémé� lyés ádátái kézélhéto� ék.

4. A 16. é� lété�vé� t béto1 lto1 tt kiskorű�  é�rintétt hozzá� já� rűlá� sá� t tártálmázo�  jognyilátkozátá�nák
é�rvé�nyéssé�gé�héz to1 rvé�nyés ké�pvisélo� jé�nék béléégyézé�sé  vágy űto� lágos jo�vá�hágyá�sá
ném szű1 ksé�gés.
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5. Há  á  hozzá� já� rűlá� son  álápűlo�  ádátkézélé�s  cé� ljá  áz  ádátkézélo�vél  í�rá� sbán  ko1 to1 tt
szérzo� dé�s vé�gréhájtá� sá, á szérzo� dé�snék tártálmázniá kéll mindén olyán informá� cio� t,
ámélyét  á szémé� lyés ádátok kézélé�sé  áz é�rintéttnék ismérnié kéll,  í�gy kű1 lo1 no1 sén á
kézéléndo�  ádátok méghátá� rozá� sá� t,  áz ádátkézélé�s ido� tártámá� t, á félhászná� lá� s cé� ljá� t,
áz ádátok tová�bbí�tá� sá�nák té�nyé� t, cí�mzéttjéit, ádátféldolgozo�  igé�nybévé�télé�nék té�nyé� t.
A szérzo� dé�snék fé� lréé�rthététlén mo� don tártálmázniá kéll, hogy áz é�rintétt álá� í�rá� sá�vál
hozzá� já� rűl ádátáinák á szérzo� dé�sbén méghátá� rozották szérinti kézélé�sé�héz.

6. Há á szémé� lyés ádát félvé� télé�ré áz é�rintétt hozzá� já� rűlá� sá�vál kérű1 lt sor, áz ádátkézélo�  á
félvétt ádátokát to1 rvé�ny élté�ro�  réndélkézé�sé�nék hiá�nyá�bán

• á rá�  vonátkozo�  jogi ko1 télézéttsé�g téljésí�té�sé cé� ljá�bo� l, vágy

• áz ádátkézélo�  vágy hármádik szémé� ly jogos é�rdéké�nék é�rvé�nyésí�té�sé cé� ljá�bo� l, há ézén
é�rdék  é�rvé�nyésí�té�sé  á  szémé� lyés  ádátok  vé�délmé�héz  fű� zo� do�  jog  korlá� tozá� sá�vál
árá�nybán á� ll

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

1. Szémé� lyés  ádát  kizá� ro� lág  méghátá� rozott  cé� lbo� l,  jog  gyákorlá� sá  é�s  ko1 télézéttsé�g
téljésí�té�sé  é�rdéké�bén  kézélhéto� .  Az  ádátkézélé�snék  mindén  szákászá�bán  még  kéll
félélnié áz ádátkézélé�s cé� ljá�nák, áz ádátok félvé�télé�nék é�s kézélé�sé�nék tisztéssé�gésnék
é�s to1 rvé�nyésnék kéll lénnié.

2. Csák  olyán  szémé� lyés  ádát  kézélhéto� ,  ámély  áz  ádátkézélé�s  cé� ljá�nák
mégválo� sűlá� sá�hoz éléngédhététlén, á cé� l élé�ré�sé�ré álkálmás. A szémé� lyés ádát csák á
cé� l mégválo� sűlá� sá�hoz szű1 ksé�gés mé�rté�kbén é�s idéig kézélhéto� .

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

A szémé� lyés ádát áz ádátkézélé�s sorá�n mindáddig mégo� rzi é mino� sé�gé� t, ámí�g kápcsolátá áz
é�rintéttél  hélyréá� llí�tháto� .  Az é�rintéttél  ákkor hélyréá� llí�tháto�  á  kápcsolát,  há áz ádátkézélo�
réndélkézik ázokkál á téchnikái félté� télékkél, ámélyék á hélyréá� llí�tá� shoz szű1 ksé�gésék.

Az ádátkézélé�s sorá�n biztosí�táni kéll áz ádátok pontossá�gá� t, téljéssé�gé� t é�s - há áz ádátkézélé�s
cé� ljá� rá  tékintéttél  szű1 ksé�gés  -  nápráké�szsé�gé� t,  válámint  ázt,  hogy  áz  é�rintéttét  csák  áz
ádátkézélé�s cé� ljá�hoz szű1 ksé�gés idéig léhéssén ázonosí�táni.
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Funkcionális adatkezelés

1. Az  informá� cio� s  o1 nréndélkézé�si  jogro� l  é� s  áz  informá� cio� szábádsá�gro� l  szo� lo�  2011.  é�vi
CXII.  to1 rvé�ny  20.  §  (1)  békézdé�sé  álápjá�n,  még  kéll  hátá� rozni  á  wébshop wéboldál
fűnkcionálitá� sá�nák mű� ko1 dé�sé ko1 ré�bén á ko1vétkézo� két:

a) áz ádátgyű� jté�s té�nyé,

b) áz é�rintétték ko1 ré,

c) áz ádátgyű� jté�s cé� ljá,

d) áz ádátkézélé�s ido� tártámá,

e) áz ádátok mégisméré�sé�ré jogosűlt léhétsé�gés ádátkézélo� k szémé� lyé,
f) áz é�rintétték ádátkézélé�ssél kápcsolátos jogáinák ismértété�sé.

2. Az ádátgyű� jté�s té�nyé, á kézélt ádátok ko1 ré: Jélszo� ,  vézété�k- é�s kérésztné�v, é-máil cí�m,
téléfonszá�m, mobil téléfonszá�m, szá� llí�tá� si cí�m, szá� llí�tá� si né�v, á félhászná� lo�  á� ltál félto1 lto1 tt
tártálmák, á régisztrá� cio�  ido� pontjá, régisztrá� cio� kori IP cí�m.

3. Az é�rintétték ko1 ré: A wébshop wéboldálon régisztrá� lt váláménnyi é�rintétt.

4. Az  ádátgyű� jté�s  cé� ljá:  Szolgá� ltáto�  á  wéboldál  téljés  ko1 rű�  hászná� látá,  pl.  szolgá� ltátá� s
nyű� jtá� sá� rá  irá�nyűlo�  szérzo� dé�s  lé� tréhozá� sá,  tártálmá�nák  méghátá� rozá� sá,  mo� dosí�tá� sá,
téljésí�té�sé�nék figyélémmél kí�sé� ré�sé, áz ábbo� l szá� rmázo�  dí�ják szá�mlá� zá� sá, válámint áz
ázzál  kápcsolátos  ko1vétélé�sék  é�rvé�nyésí�té�sé,  tová�bbá�  hí�rlévé� l  kű1 ldé�s  nyű� jtá� sá�nák
cé� ljá�bo� l kézéli á Félhászná� lo� k szémé� lyés ádátáit.

5. Az ádátkézélé�s ido� tártámá, áz ádátok to1 rlé�sé�nék hátá� ridéjé: A régisztrá� cio�  to1 rlé�sé�vél
ázonnál. Kivé�vé á szá�mvitéli bizonylátok ésété�bén, hiszén á szá�mvitélro� l szo� lo�  2000. é�vi
C. to1 rvé�ny 169. § (2) békézdé�sé álápjá�n 8 é�vig még kéll o� rizni ézékét áz ádátokát.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  a  könyvelési  feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6. Az  ádátok  mégisméré�sé�ré  jogosűlt  léhétsé�gés  ádátkézélo� k  szémé� lyé:  A  szémé� lyés
ádátokát  áz  ádátkézélo�  műnkátá� rsái  kézélhétik,  á  fénti  álápélvék  tisztélétbén
tártá� sá�vál.
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7. Az  é�rintétték  ádátkézélé�ssél  kápcsolátos  jogáinák  ismértété�sé:  A  szémé� lyés  ádátok
to1 rlé�sé� t, vágy mo� dosí�tá� sá� t áz álá�bbi mo� dokon tűdjá é�rintétt kézdémé�nyézni:

• postái ű� ton 6720 Szégéd, Tiszá Lájos Krt. 52. cí�mén,
• é-máil ű� tjá�n áz info@szégédfoto.hű é-máil cí�mén.

8. Az ádátkézélé�s  jogálápjá:  á  Félhászná� lo�  hozzá� já� rűlá� sá,  áz  Infotv.  5.  §  (1) békézdé�sé,
illétvé  áz  éléktronikűs  kéréskédélémi  szolgá� ltátá� sok,  válámint  áz  informá� cio� s
tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� sok  égyés  ké�rdé�séiro� l  szo� lo�  2001.  é�vi  CVIII.
to1 rvé�ny (á tová�bbiákbán: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdé�sé: 

A  szolgáltató  a  szolgáltatás  nyújtása  céljából  kezelheti  azon  személyes  adatokat,  amelyek  a  szolgáltatás  nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania
és  minden esetben  oly  módon kell  üzemeltetnie  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatás  nyújtása  során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink 
(Elker tv. 13/A.)

1. A  szolgá� ltáto�  áz  informá� cio� s  tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� s  nyű� jtá� sá� rá
irá�nyűlo�  szérzo� dé�sbo� l  szá� rmázo�  dí�ják szá�mlá� zá� sá  cé� ljá�bo� l  kézélhéti  áz informá� cio� s
tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� s  igé�nybévé� télé�vél  kápcsolátos  térmé�szétés
szémé� lyázonosí�to�  ádátokát,  lákcí�mét,  válámint  á  szolgá� ltátá� s  igé�nybévé� télé�nék
ido� pontjá� rá, ido� tártámá� rá é�s hélyé�ré vonátkozo�  ádátokát.

2. A  szolgá� ltáto�  á  szolgá� ltátá� s  nyű� jtá� sá  cé� ljá�bo� l  kézélhéti  ázon  szémé� lyés  ádátokát,
ámélyék  á  szolgá� ltátá� s  nyű� jtá� sá�hoz  téchnikáilág  éléngédhététlénű1 l  szű1 ksé�gésék.  A
szolgá� ltáto� nák  áz  égyé�b  félté� télék  ázonossá�gá  ésété�n  ű� gy  kéll  mégvá� lásztániá  é�s
mindén  ésétbén  oly  mo� don  kéll  ű1 zéméltétnié  áz  informá� cio� s  tá� rsádálommál
o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� s  nyű� jtá� sá  sorá�n  álkálmázott  észko1 zo1 két,  hogy  szémé� lyés
ádátok kézélé�sé�ré csák ákkor kérű1 ljo1 n sor, há éz á szolgá� ltátá� s nyű� jtá� sá�hoz é�s áz Elkér
to1 rvé�nybén méghátá� rozott égyé�b cé� lok téljésű1 lé�sé�héz félté� tlénű1 l szű1 ksé�gés, ázonbán
ébbén áz ésétbén is csák á szű1 ksé�gés mé�rté�kbén é�s idéig.

3. A  szolgá� ltáto�  á  szolgá� ltátá� s  igé�nybévé� télé�vél  kápcsolátos  ádátokát  bá� rmély  égyé�b
cé� lbo� l  - í�gy kű1 lo1 no1 sén szolgá� ltátá� sá háté�konysá�gá�nák no1vélé�sé, áz igé�nybé vévo� nék
cí�mzétt  éléktronikűs  hirdété�s  vágy  égyé�b  cí�mzétt  tártálom  éljűttátá� sá,  piáckűtátá� s
cé� ljá�bo� l - csák áz ádátkézélé�si cé� l élo� zétés méghátá� rozá� sá méllétt é�s áz igé�nybé vévo�
hozzá� já� rűlá� sá álápjá�n kézélhét.
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4. Az  igé�nybé  vévo� nék  áz  informá� cio� s  tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� s
igé�nybévé�télé� t  mégélo� zo� én  é�s  á  szolgá� ltátá� s  igé�nybévé�télé  sorá�n  is  folyámátosán
biztosí�táni kéll, hogy áz ádátkézélé�st mégtilthássá.

5. A  kézélt  ádátokát  to1 ro1 lni  kéll  á  szérzo� dé�s  lé� tréjo1 tté�nék  élmárádá� sá� t,  á  szérzo� dé�s
mégszű� né�sé� t,  válámint  á  szá�mlá�zá� st  ko1véto� én.  Az  ádátokát  to1 ro1 lni  kéll,  há  áz
ádátkézélé�si  cé� l  mégszű� nt,  vágy  áz  igé�nybé  vévo�  í�gy  réndélkézik.  To1 rvé�ny  élté�ro�
réndélkézé�sé hiá�nyá�bán áz ádátto1 rlé�st háládé�ktálánűl él kéll vé�gézni.

6. A szolgá� ltáto� nák biztosí�tániá kéll, hogy áz igé�nybé vévo�  áz informá� cio� s tá� rsádálommál
o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� s  igé�nybévé� télé  élo� tt  é�s  áz  igé�nybévé� tél  sorá�n  bá� rmikor
mégismérhéssé, hogy á szolgá� ltáto�  mély ádátkézélé�si cé� lokbo� l mély ádátfájtá�kát kézél,
idéé�rtvé áz igé�nybé vévo�vél ko1 zvétlénű1 l kápcsolátbá ném hozháto�  ádátok kézélé�sé� t is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az  informá� cio� s  o1 nréndélkézé�si  jogro� l  é� s  áz  informá� cio� szábádsá�gro� l  szo� lo�  2011.  é�vi
CXII.  to1 rvé�ny  20.  §  (1)  békézdé�sé  álápjá�n,  még  kéll  hátá� rozni  á  wébshop wéboldál
cookié ádátkézélé�sé ko1 ré�bén á ko1vétkézo� két:

á) áz ádátgyű� jté�s té�nyé,

b) áz é�rintétték ko1 ré,

c) áz ádátgyű� jté�s cé� ljá,

d) áz ádátkézélé�s ido� tártámá,

é) áz ádátok mégisméré�sé�ré jogosűlt léhétsé�gés ádátkézélo� k szémé� lyé,
f) áz é�rintétték ádátkézélé�ssél kápcsolátos jogáinák ismértété�sé.

2. Wébá� rűhá�zákrá  jéllémzo�  cookié-k  áz  ű� gynévézétt  „jélszo�vál  vé�détt  műnkáménéthéz
hászná� lt  cookié”,  „bévá� sá� rlo� kosá� rhoz  szű1 ksé�gés  cookié-k”  é�s  „biztonsá�gi  cookié-k”,
mélyék hászná� látá�hoz ném szű1 ksé�gés élo� zétés hozzá� já� rűlá� st ké�rni áz é�rintéttékto� l.

3. Az ádátkézélé�s té�nyé, á kézélt ádátok ko1 ré: égyédi ázonosí�to� szá�m, dá� tűmok, ido� pontok

4. Az é�rintétték ko1 ré: A wéboldált lá� togáto�  váláménnyi é�rintétt.

5. Az ádátkézélé�s cé� ljá: á félhászná� lo� k ázonosí�tá� sá, á „bévá� sá� rlo� kosá� r” nyilvá�ntártá� sá� rá é�s
á lá� togáto� k nyomon ko1vété�sé.
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6. Az ádátkézélé�s ido� tártámá, áz ádátok to1 rlé�sé�nék hátá� ridéjé: Az ádátkézélé�s ido� tártámá
á séssion cookié-k ésété�n á honlápok lá� togátá� sá�nák béféjézé�sé� ig tárt.

7. Az  ádátok  mégisméré�sé�ré  jogosűlt  léhétsé�gés  ádátkézélo� k  szémé� lyé:  A  szémé� lyés
ádátokát áz ádátkézélo�  műnkátá� rsái kézélhétik, á fénti álápélvék tisztélétbén tártá� sá�vál.

8. Az  é�rintétték  ádátkézélé�ssél  kápcsolátos  jogáinák  ismértété�sé:  Az  é�rintéttnék
léhéto� sé�gű1 k  ván  á  cookié-kát  to1 ro1 lni  á  bo1 ngé�szo� k  Eszko1 zo1 k/Béá� llí�tá� sok  ménű1 jé�bén
á� ltálá�bán áz Adátvé�délém ménű1 pont béá� llí�tá� sái álátt.

9. Az  ádátkézélé�s  jogálápjá:  Az  é�rintétto� l  hozzá� já� rűlá� s  ném  szű1 ksé�gés,  áménnyibén  á
cookié-k hászná� látá�nák kizá� ro� lágos cé� ljá áz éléktronikűs hí�rko1 zlo�  há� lo� záton kérésztű1 l
to1 rté�no�  ko1 zlé�stová�bbí�tá� s vágy árrá áz élo� fizéto�  vágy félhászná� lo�  á� ltál kiféjézéttén ké�rt,
áz  informá� cio� s  tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� s  nyű� jtá� sá�hoz  á  szolgá� ltáto� nák
félté� tlénű1 l szű1 ksé�gé ván. 

10.A wébá� rűhá�z  lá� togátottsá� gi  ádátáit  á  Googlé  Análytics  szolgá� ltátá� s  igé�nybévé� télé�vél
mé�ri  á  Szolgá� ltáto� .  A  szolgá� ltátá� s  hászná� látá  sorá�n  ádátok kérű1 lnék  tová�bbí�tá� srá.  A
tová�bbí�tott  ádátok áz  é�rintétt  ázonosí�tá� sá� rá  ném álkálmásák.  A Gogglé  ádátvé�délmi
élvéiro� l bo�vébb informá� cio�  itt olvásháto� : http://www.googlé.hű/policiés/privácy/áds/

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gázdásá�gi réklá�mtévé�kénysé�g álápvéto�  félté� téléiro� l é� s égyés korlá� táiro� l szo� lo�  2008.
é�vi  XLVIII.  to1 rvé�ny  6.  §-á  é�rtélmé�bén  Félhászná� lo�  élo� zétésén  é�s  kiféjézéttén
hozzá� já� rűlhát  áhhoz,  hogy  Szolgá� ltáto�  réklá�májá�nlátáivál,  égyé�b  kű1 ldémé�nyéivél  á
régisztrá� cio� kor mégádott élé�rhéto� sé�géin mégkéréssé.

2. Tová�bbá�  ÜJ gyfé� l  á  jélén  tá� jé�koztáto�  réndélkézé�séit  szém  élo� tt  tártvá  hozzá� já� rűlhát
áhhoz,  hogy Szolgá� ltáto�  á  réklá�májá�nlátok kű1 ldé�sé�héz szű1 ksé�gés  szémé� lyés  ádátáit
kézéljé.

3. Szolgá� ltáto�  ném kű1 ld ké�rétlén réklá�mű1 zénétét, é�s Félhászná� lo�  korlá� tozá� s é�s indokolá� s
né� lkű1 l, ingyénésén léirátkozhát áz ájá�nlátok kű1 ldé�sé�ro� l.  Ebbén áz ésétbén Szolgá� ltáto�
mindén  -  á  réklá�mű1 zénéték  kű1 ldé�sé�héz  szű1 ksé�gés  -  szémé� lyés  ádátá� t  to1 rli
nyilvá�ntártá� sá�bo� l  é� s  tová�bbi  réklá�májá�nlátáivál  ném  kérési  még  á  Félhászná� lo� t.
Félhászná� lo�  á réklá�mokro� l léirátkozhát áz ű1 zénétbén lé�vo�  linkré káttintvá.

4. Az  informá� cio� s  o1 nréndélkézé�si  jogro� l  é� s  áz  informá� cio� szábádsá�gro� l  szo� lo�  2011.  é�vi
CXII.  to1 rvé�ny  20.  §  (1)  békézdé�sé  álápjá�n,  még  kéll  hátá� rozni  á  hí�rlévé� l-kű1 ldé�s
ádátkézélé�sé ko1 ré�bén á ko1vétkézo� két:
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á) áz ádátgyű� jté�s té�nyé,

b) áz é�rintétték ko1 ré,

c) áz ádátgyű� jté�s cé� ljá,

d) áz ádátkézélé�s ido� tártámá,

é) áz ádátok mégisméré�sé�ré jogosűlt léhétsé�gés ádátkézélo� k szémé� lyé,

f) áz é�rintétték ádátkézélé�ssél kápcsolátos jogáinák ismértété�sé.

5. Az ádátkézélé�s té�nyé, á kézélt ádátok ko1 ré: né�v, é-máil cí�m, dá� tűm, ido� pont.

6. Az é�rintétték ko1 ré: A hí�rlévé� lré félirátkozo�  váláménnyi é�rintétt.

7. Az ádátkézélé�s  cé� ljá:  réklá�mot tártálmázo�  éléktronikűs ű1 zénéték kű1 ldé�sé  áz é�rintétt
ré�szé�ré,  tá� jé�koztátá� s  nyű� jtá� sá  áz  áktűá� lis  informá� cio� kro� l,  térmé�kékro� l,  ákcio� kro� l,  ű� j
fűnkcio� kro� l stb. 

8. Az ádátkézélé�s ido� tártámá, áz ádátok to1 rlé�sé�nék hátá� ridéjé: á hozzá� já� rűlo�  nyilátkozát
visszávoná� sá� ig, ázáz á léirátkozá�sig tárt áz ádátkézélé�s.

9. Az  ádátok  mégisméré�sé�ré  jogosűlt  léhétsé�gés  ádátkézélo� k  szémé� lyé:  A  szémé� lyés
ádátokát áz ádátkézélo�  műnkátá� rsái kézélhétik, á fénti álápélvék tisztélétbén tártá� sá�vál.

10.Az é�rintétték ádátkézélé�ssél  kápcsolátos  jogáinák ismértété�sé:  Az é�rintétt  bá� rmikor,
ingyénésén léirátkozhát á hí�rlévé� lro� l.

11.Az  ádátkézélé�s  jogálápjá:  áz  é�rintétt  o1 nké�ntés  hozzá� já� rűlá� sá,  áz  Infotv.  5.  §  (1)
békézdé�sé, é�s á gázdásá�gi réklá�mtévé�kénysé�g álápvéto�  félté� téléiro� l é� s égyés korlá� táiro� l
szo� lo�  2008. é�vi XLVIII. to1 rvé�ny 6. § (5) békézdé�sé:

A reklámozó,  a  reklámszolgáltató,  illetve  a  reklám közzétevője  –  a  hozzájárulásban meghatározott  körben -  a  náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített -
a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Adattovábbítás 
1. Az  informá� cio� s  o1 nréndélkézé�si  jogro� l  é� s  áz  informá� cio� szábádsá�gro� l  szo� lo�  2011.  é�vi

CXII.  to1 rvé�ny  20.  §  (1)  békézdé�sé  álápjá�n,  még  kéll  hátá� rozni  á  wébshop wéboldál
ádáttová�bbí�tá� si tévé�kénysé�gé ko1 ré�bén á ko1vétkézo� két:

á) áz ádátgyű� jté�s té�nyé,

b) áz é�rintétték ko1 ré,

c) áz ádátgyű� jté�s cé� ljá,
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d) áz ádátkézélé�s ido� tártámá,

é) áz ádátok mégisméré�sé�ré jogosűlt léhétsé�gés ádátkézélo� k szémé� lyé,
f) áz é�rintétték ádátkézélé�ssél kápcsolátos jogáinák ismértété�sé.

2. Az ádátkézélé�s té�nyé, á kézélt ádátok ko1 ré. 
a. A  tová�bbí�tott  ádátok  ko1 ré  á  szá� llí�tá� s  lébonyolí�tá� sá  é�rdéké�bén:  Téléfonszá�m,

szá� llí�tá� si cí�m, szá� llí�tá� si né�v, szá�mlá� zá� si cí�m, szá�mlá�zá� si né�v.
b. A tová�bbí�tott ádátok ko1 ré áz onliné fizété�s lébonyolí�tá� sá é�rdéké�bén: Vézété�k- é�s

kérésztné�v, é-máil cí�m, szá�mlá�zá� si cí�m, szá�mlá�zá� si né�v.

3. Az é�rintétték ko1 ré: A há� zhozszá� llí�tá� st/onliné vá� sá� rlá� st ké�ro�  váláménnyi é�rintétt.

4. Az  ádátkézélé�s  cé� ljá:  A  mégréndélt  térmé�k  há� zhoz  szá� llí�tá� sá/áz  onliné  vá� sá� rlá� s
lébonyolí�tá� sá.

5. Az ádátkézélé�s ido� tártámá, áz ádátok to1 rlé�sé�nék hátá� ridéjé: A há� zhozszá� llí�tá� s/onliné
fizété�s lébonyolí�tá� sá� ig tárt.

6. Az  ádátok  mégisméré�sé�ré  jogosűlt  léhétsé�gés  ádátkézélo� k  szémé� lyé:  A  szémé� lyés
ádátokát á ko1vétkézo� k kézélhétik, á fénti álápélvék tisztélétbén tártá� sá�vál:

dpd Groűp

1158 Bűdápést, Ké�smá� rk ű. 14. B. é�pű1 lét

Elé�rhéto� sé�g: www.dpd.hű

K&H Bánk Zrt.

Szé�khély: 1095. Bűdápést, Léchnér ÖJ do1 n fásor 9.

Jogi nyilátkozát: jogi_nyilátkozát.html 

7. Az  é�rintétték  ádátkézélé�ssél  kápcsolátos  jogáinák ismértété�sé:  Az  é�rintétt  ké�rhéti  á
há�zhoz  szá� llí�to� /onliné  fizété�st  biztosí�to�  szolgá� ltáto�  ádátkézélo� to� l  á  szémé� lyés
ádátáinák miélo� bbi to1 rlé�sé� t.

8. Az ádáttová�bbí�tá� s jogálápjá: á Félhászná� lo�  hozzá� já� rűlá� sá, áz Infotv. 5. § (1) békézdé�sé,
illétvé  áz  éléktronikűs  kéréskédélémi  szolgá� ltátá� sok,  válámint  áz  informá� cio� s
tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� sok  égyés  ké�rdé�séiro� l  szo� lo�  2001.  é�vi  CVIII.
to1 rvé�ny 13/A. § (3) békézdé�sé. 
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Adatbiztonság (7.§)

1. Az ádátkézélo�  ko1 télés áz ádátkézélé�si mű� vélétékét ű� gy mégtérvézni é�s vé�gréhájtáni,
hogy biztosí�tsá áz é�rintétték mágá�nszfé�rá� já�nák vé�délmé� t.

2. Az ádátkézélo� , illétvé tévé�kénysé�gi ko1 ré�bén áz ádátféldolgozo�  ko1 télés gondoskodni áz
ádátok  biztonsá�gá� ro� l,  ko1 télés  tová�bbá�  mégténni  ázokát  á  téchnikái  é�s  szérvézé�si
inté�zkédé�sékét  é�s  kiálákí�táni  ázokát  áz  éljá� rá� si  szábá� lyokát,  ámélyék  áz  Info  tv.,
válámint áz égyé�b ádát- é�s titokvé�délmi szábá� lyok é�rvé�nyré jűttátá� sá�hoz szű1 ksé�gésék.

3. Az  ádátokát  mégfélélo�  inté�zkédé�sékkél  vé�déni  kéll  kű1 lo1 no1 sén  á  jogosűlátlán
hozzá� fé� ré�s,  mégvá� ltoztátá� s,  tová�bbí�tá� s,  nyilvá�nossá�grá  hozátál,  to1 rlé�s  vágy
mégsémmisí�té�s,  válámint  á  vé� létlén  mégsémmisű1 lé�s  é�s  sé�rű1 lé�s,  tová�bbá�  áz
álkálmázott téchniká mégvá� ltozá� sá�bo� l fákádo�  hozzá� fé� rhététlénné�  vá� lá� s éllén.

4. A  kű1 lo1 nbo1 zo�  nyilvá�ntártá� sokbán  éléktronikűsán  kézélt  ádátá� llomá�nyok  vé�délmé
é�rdéké�bén  mégfélélo�  téchnikái  mégoldá� ssál  biztosí�táni  kéll,  hogy  á
nyilvá�ntártá� sokbán tá� rolt ádátok - kivé�vé há ázt to1 rvé�ny léhéto�vé�  tészi - ko1 zvétlénű1 l
né légyénék o1 sszékápcsolháto� k é�s áz é�rintétthéz réndélhéto� k.

5. A  szémé� lyés  ádátok  áűtomátizá� lt  féldolgozá� sá  sorá�n  áz  ádátkézélo�  é�s  áz
ádátféldolgozo�  tová�bbi inté�zkédé�sékkél biztosí�tjá

á. á jogosűlátlán ádátbévitél mégákádá� lyozá� sá� t;

b. áz  áűtomátikűs  ádátféldolgozo�  réndszérék  jogosűlátlán  szémé� lyék  á� ltáli,
ádátá� tvitéli béréndézé�s ségí�tsé�gé�vél to1 rté�no�  hászná� látá�nák mégákádá� lyozá� sá� t;

c. ánnák élléno� rizhéto� sé�gé� t  é�s  mégá� llápí�tháto� sá� gá� t,  hogy á szémé� lyés ádátokát
ádátá� tvitéli  béréndézé�s  álkálmázá�sá�vál  mély  szérvéknék  tová�bbí�tottá�k  vágy
tová�bbí�thátjá�k;

d. ánnák  élléno� rizhéto� sé�gé� t  é�s  mégá� llápí�tháto� sá� gá� t,  hogy  mély  szémé� lyés
ádátokát, mikor é�s ki vitté bé áz áűtomátikűs ádátféldolgozo�  réndszérékbé;

é. á télépí�tétt réndszérék ű1 zémzávár ésété�n to1 rté�no�  hélyréá� llí�tháto� sá� gá� t é�s

f. ázt, hogy áz áűtomátizá� lt féldolgozá� s sorá�n féllé�po�  hibá�kro� l jélénté�s ké�szű1 ljo1 n.

6. Az  ádátkézélo� nék  é�s  áz  ádátféldolgozo� nák  áz  ádátok  biztonsá�gá� t  szolgá� lo�
inté�zkédé�sék méghátá� rozá� sákor é�s  álkálmázá�sákor tékintéttél  kéll  lénni á  téchniká
mindénkori  féjléttsé�gé�ré.  To1 bb  léhétsé�gés  ádátkézélé�si  mégoldá�s  ko1 zű1 l  ázt  kéll
vá� lásztáni, ámély á szémé� lyés ádátok mágásább szintű�  vé�délmé� t biztosí�tjá, kivé�vé, há
áz árá�nytálán néhé�zsé�gét jélénténé áz ádátkézélo� nék.
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Az érintettek jogai (14.-19.§)

1. Az  é�rintétt  ké�rélmézhéti  áz  Szolgá� ltáto� ná� l,  hogy áz  ádjon tá� jé�koztátá� sá� t  szémé� lyés
ádátái  kézélé�sé�ro� l,  ké�rhéti  szémé� lyés  ádátáinák  hélyésbí�té�sé� t,  válámint  ké�rhéti
szémé� lyés ádátáinák - á ko1 télézo�  ádátkézélé�s kivé�télé�vél - to1 rlé�sé� t vágy zá� rolá� sá� t.

2. Az é�rintétt ké�rélmé�ré áz ádátkézélo�  tá� jé�koztátá� st ád áz é�rintétt á� ltálá kézélt, illétvé áz
á� ltálá  mégbí�zott  ádátféldolgozo�  á� ltál  féldolgozott  ádátáiro� l,  ázok  forrá� sá� ro� l,  áz
ádátkézélé�s cé� ljá� ro� l, jogálápjá� ro� l, ido� tártámá� ro� l, áz ádátféldolgozo�  névé�ro� l, cí�mé�ro� l é�s
áz  ádátkézélé�ssél  o1 sszéfű1 ggo�  tévé�kénysé�gé�ro� l,  tová�bbá�  -  áz  é�rintétt  szémé� lyés
ádátáinák tová�bbí�tá� sá ésété�n - áz ádáttová�bbí�tá� s jogálápjá� ro� l é�s cí�mzéttjé�ro� l.

3. Az  ádátkézélo�  áz  ádáttová�bbí�tá� s  jogszérű� sé�gé�nék  élléno� rzé�sé,  válámint  áz  é�rintétt
tá� jé�koztátá� sá cé� ljá�bo� l ádáttová�bbí�tá� si nyilvá�ntártá� st vézét, ámély tártálmázzá áz á� ltálá
kézélt  szémé� lyés  ádátok tová�bbí�tá� sá�nák ido� pontjá� t,  áz  ádáttová�bbí�tá� s  jogálápjá� t  é�s
cí�mzéttjé� t,  á  tová�bbí�tott  szémé� lyés  ádátok  ko1 ré�nék  méghátá� rozá� sá� t,  válámint  áz
ádátkézélé�st élo� í�ro�  jogszábá� lybán méghátá� rozott égyé�b ádátokát.

4. Az  ádátkézélo�  ko1 télés  á  ké�rélém  bényű� jtá� sá� to� l  szá�mí�tott  légro1vidébb  ido�  álátt,
légféljébb ázonbán 30 nápon bélű1 l,  ko1 zé�rthéto�  formá�bán,  áz é�rintétt  érré  irá�nyűlo�
ké�rélmé�ré í�rá� sbán mégádni á tá� jé�koztátá� st. A tá� jé�koztátá� s ingyénés.

5. Félhászná� lo�  ké�rélmé�ré  Szolgá� ltáto�  tá� jé�koztátá� st  ád  áz  á� ltálá  kézélt  ádátokro� l,  ázok
forrá� sá� ro� l,  áz  ádátkézélé�s  cé� ljá� ro� l,  jogálápjá� ro� l,  ido� tártámá� ro� l,  áz  ésétlégés
ádátféldolgozo�  névé�ro� l,  cí�mé�ro� l  é�s  áz  ádátkézélé�ssél  o1 sszéfű1 ggo�  tévé�kénysé�gé�ro� l,
tová�bbá�  -  áz  é�rintétt  szémé� lyés  ádátáinák  tová�bbí�tá� sá  ésété�n  -  áz  ádáttová�bbí�tá� s
jogálápjá� ro� l é�s cí�mzéttjé�ro� l. Szolgá� ltáto�  á ké�rélém bényű� jtá� sá� to� l szá�mí�tott légro1vidébb
ido�  álátt, légféljébb ázonbán 30 nápon bélű1 l í�rá� sbán, ko1 zé�rthéto�  formá�bán ádjá még á
tá� jé�koztátá� st. A tá� jé�koztátá� s ingyénés.

6. Szolgá� ltáto� , áménnyibén á szémé� lyés ádát á válo� sá� gnák ném félél még, é�s á válo� sá� gnák
mégfélélo�  szémé� lyés  ádát  áz  ádátkézélo�  réndélkézé�sé�ré  á� ll,  á  szémé� lyés  ádátot
hélyésbí�ti.

7. To1 rlé�s hélyétt Szolgá� ltáto�  zá� roljá á szémé� lyés ádátot, há á Félhászná� lo�  ézt ké�ri, vágy há
á  réndélkézé�sé�ré  á� llo�  informá� cio� k  álápjá�n  félté� télézhéto� ,  hogy  á  to1 rlé�s  sé�rténé�  á
Félhászná� lo�  jogos é�rdékéit. A zá� rolt szémé� lyés ádát kizá� ro� lág áddig kézélhéto� , áméddig
fénná� ll áz áz ádátkézélé�si cé� l, ámély á szémé� lyés ádát to1 rlé�sé� t kizá� rtá.

8. Szolgá� ltáto�  to1 rli á szémé� lyés ádátot, há kézélé�sé jogéllénés, á Félhászná� lo�  ké�ri, á kézélt
ádát hiá�nyos vágy té�vés - é�s éz áz á� llápot jogszérű� én ném orvosolháto�  - félté�vé, hogy á
to1 rlé�st to1 rvé�ny ném zá� rjá ki, áz ádátkézélé�s cé� ljá mégszű� nt, vágy áz ádátok tá� rolá� sá�nák
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to1 rvé�nybén méghátá� rozott hátá� ridéjé léjá� rt, ázt á bí�ro� sá� g vágy á Némzéti Adátvé�délmi
é�s Informá� cio� szábádsá�g Háto� sá� g élréndélté.

9. Az ádátkézélo�  mégjélo1 li áz á� ltálá kézélt szémé� lyés ádátot, há áz é�rintétt vitátjá ánnák
hélyéssé�gé� t  vágy  pontossá�gá� t,  dé  á  vitátott  szémé� lyés  ádát  hélytélénsé�gé  vágy
pontátlánsá�gá ném á� llápí�tháto�  még égyé�rtélmű� én.

10.A  hélyésbí�té�sro� l,  á  zá� rolá� sro� l,  á  mégjélo1 lé�sro� l  é�s  á  to1 rlé�sro� l  áz  é�rintéttét,  tová�bbá�
mindázokát  é�rtésí�téni  kéll,  ákiknék  korá�bbán  áz  ádátot  ádátkézélé�s  cé� ljá� rá
tová�bbí�tottá�k. Az é�rtésí�té�s méllo� zhéto� , há éz áz ádátkézélé�s cé� ljá� rá válo�  tékintéttél áz
é�rintétt jogos é�rdéké� t ném sé�rti.

11.Há  áz  ádátkézélo�  áz  é�rintétt  hélyésbí�té�s,  zá� rolá� s  vágy  to1 rlé�s  irá�nti  ké�rélmé� t  ném
téljésí�ti,  á ké�rélém ké�zhézvé�télé� t ko1véto�  30 nápon bélű1 l  í�rá� sbán ko1 zli á hélyésbí�té�s,
zá� rolá� s  vágy  to1 rlé�s  irá�nti  ké�rélém  élűtásí�tá� sá�nák  té�nybéli  é�s  jogi  indokáit.  A
hélyésbí�té�s,  to1 rlé�s  vágy  zá� rolá� s  irá�nti  ké�rélém  élűtásí�tá� sá  ésété�n  áz  ádátkézélo�
tá� jé�koztátjá  áz  é�rintéttét  á  bí�ro� sá� gi  jogorvoslát,  tová�bbá�  á  Háto� sá� ghoz  fordűlá� s
léhéto� sé�gé�ro� l.

Jogorvoslat

1. Félhászná� lo�  tiltákozhát szémé� lyés ádátá�nák kézélé�sé éllén, há
á. á szémé� lyés ádátok kézélé�sé vágy tová�bbí�tá� sá kizá� ro� lág áz Szolgá� ltáto� rá vonátkozo�  jogi

ko1 télézéttsé�g  téljésí�té�sé�héz,  vágy  áz  Szolgá� ltáto� ,  ádátá� tvévo�  vágy  hármádik  szémé� ly
jogos  é�rdéké�nék  é�rvé�nyésí�té�sé�héz  szű1 ksé�gés,  kivé�vé,  há  áz  ádátkézélé�st  to1 rvé�ny
réndélté él;

b. á szémé� lyés ádát félhászná� lá� sá vágy tová�bbí�tá� sá ko1 zvétlén ű1 zlétszérzé�s, ko1 zvé� lémé�ny-
kűtátá� s vágy tűdomá�nyos kűtátá� s cé� ljá� rá to1 rté�nik;

c. to1 rvé�nybén méghátá� rozott égyé�b ésétbén.

2. Szolgá� ltáto�  á tiltákozá�st á ké�rélém bényű� jtá� sá� to� l szá�mí�tott légro1vidébb ido� n bélű1 l, dé
légféljébb 15 náp álátt mégvizsgá� ljá, ánnák mégálápozottsá� gá ké�rdé�sé�bén do1 nté�st hoz,
é�s  do1 nté�sé�ro� l  á  ké�rélmézo� t  í�rá� sbán  tá� jé�koztátjá.  Há  áz  Szolgá� ltáto�  áz  é�rintétt
tiltákozá� sá�nák mégálápozottsá� gá� t  mégá� llápí�tjá,  áz  ádátkézélé�st  -  béléé�rtvé á  tová�bbi
ádátfélvé� télt  é�s  ádáttová�bbí�tá� st  is  -  mégszű1 ntéti,  é�s  áz  ádátokát  zá� roljá,  válámint  á
tiltákozá� sro� l,  tová�bbá�  áz ánnák álápjá�n tétt inté�zkédé�sékro� l é� rtésí�ti mindázokát, ákik
ré�szé�ré  á  tiltákozá� ssál  é�rintétt  szémé� lyés  ádátot  korá�bbán  tová�bbí�tottá,  é�s  ákik
ko1 télésék inté�zkédni á tiltákozá� si jog é�rvé�nyésí�té�sé é�rdéké�bén.
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3. Aménnyibén á Félhászná� lo�  Szolgá� ltáto� nák á méghozott do1 nté�sé�vél  ném é�rt  égyét, áz
éllén -  ánnák ko1 zlé�sé� to� l  szá�mí�tott  30 nápon bélű1 l  -  bí�ro� sá� ghoz fordűlhát.  A bí�ro� sá� g
soron kí�vű1 l já� r él.

4. Az  ádátkézélo�  ésétlégés  jogsé�rté�sé  éllén  pánásszál  á  Némzéti  Adátvé�délmi  é�s
Informá� cio� szábádsá�g Háto� sá� gná� l léhét é� lni: 

Némzéti Adátvé�délmi é�s Informá� cio� szábádsá�g Háto� sá� g
1125 Bűdápést, Szilá� gyi Erzsé�bét fásor 22/C.
Lévélézé�si cí�m: 1530 Bűdápést, Postáfio� k: 5.
Téléfon: +36 -1-391-1400
Fáx: +36-1-391-1410
E-máil: űgyfélszolgálát@náih.hű

Eűro� pái Önliné Vitáréndézé�si Plátform
Elé�ré�sé�héz káttintson IDE!

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

1. Azt, hogy áz ádátkézélé�s á jogszábá� lybán fogláltáknák mégfélél, áz ádátkézélo�  ko1 télés
bizonyí�táni. Az ádáttová�bbí�tá� s jogszérű� sé�gé� t áz ádátá� tvévo�  ko1 télés bizonyí�táni.

2. A pér  élbí�rá� lá� sá  á  to1 rvé�nyszé�k  hátá� sko1 ré�bé tártozik.  A pér -  áz é�rintétt  vá� lásztá� sá
szérint  -  áz é�rintétt  láko� hélyé vágy tárto� zkodá� si  hélyé szérinti  to1 rvé�nyszé�k  élo� tt  is
mégindí�tháto� .

3. A  pérbén  fé� l  léhét  áz  is,  ákinék  égyé�bké�nt  nincs  pérbéli  jogké�péssé�gé.  A  pérbé  á
Háto� sá� g áz é�rintétt pérnyértéssé�gé é�rdéké�bén béávátkozhát.

4. Há á bí�ro� sá� g á ké�rélémnék hélyt ád, áz ádátkézélo� t á tá� jé�koztátá� s mégádá�sá� rá, áz ádát
hélyésbí�té�sé�ré, zá� rolá� sá� rá, to1 rlé�sé�ré, áz áűtomátizá� lt ádátféldolgozá� ssál hozott do1 nté�s
mégsémmisí�té�sé�ré,  áz  é�rintétt  tiltákozá�si  jogá�nák  figyélémbévé�télé�ré,  illétvé  áz
ádátá� tvévo�  á� ltál ké�rt ádát kiádá� sá� rá ko1 télézi.

5. Há  á  bí�ro� sá� g  áz  ádátá� tvévo�  ké�rélmé� t  élűtásí�tjá,  áz  ádátkézélo�  ko1 télés  áz  é�rintétt
szémé� lyés ádátá� t  áz í�té� lét ko1 zlé�sé� to� l  szá�mí�tott 3 nápon bélű1 l to1 ro1 lni.  Az ádátkézélo�
ko1 télés áz ádátokát ákkor is to1 ro1 lni, há áz ádátá� tvévo�  á méghátá� rozott hátá� rido� n bélű1 l
ném fordűl bí�ro� sá� ghoz.
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6. A bí�ro� sá� g élréndélhéti í�té� lété�nék - áz ádátkézélo�  ázonosí�to�  ádátáinák ko1 zzé� té� télé�vél
to1 rté�no�  - nyilvá�nossá�grá hozátálá� t, há ázt áz ádátvé�délém é�rdékéi é�s nágyobb szá�mű�
é�rintétt vé�détt jogái mégko1vétélik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1. Há áz ádátkézélo�  áz  é�rintétt  ádátáinák jogéllénés kézélé�sé�vél  vágy áz ádátbiztonsá�g
ko1vétélmé�nyéinék mégszégé�sé�vél má� snák ká� rt okoz, ko1 télés ázt mégté�rí�téni.

2. Há áz ádátkézélo�  áz  é�rintétt  ádátáinák jogéllénés kézélé�sé�vél  vágy áz ádátbiztonsá�g
ko1vétélmé�nyéinék mégszégé�sé�vél áz é�rintétt szémé� lyisé�gi jogá� t mégsé�rti, áz é�rintétt áz
ádátkézélo� to� l sé�rélémdí�ját ko1vétélhét.

3. Az é�rintéttél szémbén áz ádátkézélo�  félél áz ádátféldolgozo�  á� ltál okozott ká� ré�rt é�s áz
ádátkézélo�  ko1 télés  mégfizétni  áz  é�rintéttnék  áz  ádátféldolgozo�  á� ltál  okozott
szémé� lyisé�gi jogsé�rté�s ésété�n já� ro�  sé�rélémdí�ját is. Az ádátkézélo�  méntésű1 l áz okozott
ká� ré�rt válo�  félélo� ssé�g é�s á sé�rélémdí�j mégfizété�sé�nék ko1 télézéttsé�gé álo� l, há bizonyí�tjá,
hogy á ká� rt vágy áz é�rintétt szémé� lyisé�gi jogá�nák sé�rélmé�t áz ádátkézélé�s ko1 ré�n kí�vű1 l
éso�  élhá� rí�thátátlán ok idé�zté élo� .

4. Ném kéll mégté�rí�téni á ká� rt é�s ném ko1vétélhéto�  á sé�rélémdí�j ánnyibán, áménnyibén á
ká� r  á ká� rosűlt vágy á szémé� lyisé�gi  jog mégsé�rté�sé�vél  okozott  jogsé�rélém áz é�rintétt
szá�ndé�kos vágy sű� lyosán gondátlán mágátártá� sá�bo� l szá� rmázott.
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Adatkezelés célja
Az ádátké�ré�s cé� ljá á réndélé�sék ű1 gyfé� lhéz válo�  kápcsolá� sá� t szolgá� ljá. Kézélé�si ko1 rbé tártozik áz
ű1 gyé� l névé, cí�mé, émáil cí�mé, téléfonszá�má. Tová�bbá�  áz oldál hélyés mű� ko1 dé�sé�héz illétvé 
biztonsá�gi szémpontbo� l áz ű1 gyfé� l IP cí�mé. A ké�pékét máximűm 1 ho� nápig tá� roljűk. 

Zárszó
A tá� jé�koztáto�  élké�szí�té�sé sorá�n figyélémmél voltűnk áz álá�bbi jogszábá� lyokrá: 

• 2011.  é�vi  CXII.  to1 rvé�ny  –  áz  informá� cio� s  o1 nréndélkézé�si  jogro� l  é�s  áz
informá� cio� szábádsá�gro� l (á tová�bbiákbán: Infotv.)

• 2001. é�vi CVIII.  to1 rvé�ny – áz éléktronikűs kéréskédélmi szolgá� ltátá� sok, válámint áz
informá� cio� s  tá� rsádálommál  o1 sszéfű1 ggo�  szolgá� ltátá� sok  égyés  ké�rdé�séiro� l  (fo� ké�pp  á
13/A. §-á)

• 2008.  é�vi  XLVII.  to1 rvé�ny  –  á  fogyászto� kkál  szémbéni  tisztéssé�gtélén  kéréskédélmi
gyákorlát tilálmá�ro� l;

• 2008.  é�vi  XLVIII.  to1 rvé�ny – á gázdásá�gi  réklá�mtévé�kénysé�g  álápvéto�  félté� téléiro� l  é�s
égyés korlá� táiro� l (kű1 lo1 no1 sén á 6.§-á)

• 2005. é�vi XC. to1 rvé�ny áz éléktronikűs informá� cio� szábádsá�gro� l

• 2003. é�vi C. to1 rvé�ny áz éléktronikűs hí�rko1 zlé�sro� l (kiféjézéttén á 155.§-á)

• 16/2011. sz. vé� lémé�ny á visélkédé�sálápű�  onliné réklá�m bévá� lt gyákorlátá� rá vonátkozo�
EASA/IAB-ájá�nlá� sro� l
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