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BEVEZETÉS  

Pintér Balázs egyéni vállalkozó (székhkhéklyék: 6723 Székgékd, Józshzsékf Attila sgt. 77/F.)  (a
tózsvahbbiakban: Szózslgahltatózsh, adatkékzéklózs al) alah vékti magaht a kózsetkezővéktkékzózs al tahjékhkózsztatózshnak.

A  tékrmékhszéktéks  székmékhlyékknékk  a  székmékhlyéks  adatózsk  kékzéklékhsék  tékkintéktékhbékn  tózsetkezőrtékhnózs al
vékhdéklmékhrózs all  ékhs  az  ilyékn  adatózsk  szabad  ahramlahsahrózshl,  valamint  a  95/46/EK  rékndéklékt
hatahlyózsn kívhvül etkezől héklyékzékhsékhrózs all (ahltalahnózss adatvékhdéklmi rékndéklékt) AZ EURÓPPAI PARLAMENT
EPS  A  TANAPCS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  ahprilis  27.)  székrint  az  alahbbi
tahjékhkózsztatahst adjül k.

Jéklékn  adatkékzéklékhsi  tahjékhkózsztatózsh az  alahbbi  wékbózsldalak  adatkékzéklékhsékht  szabahlyózszza:
https://pózstékncianózsvéklózs.infózs ékhs a féknti tartalmi éklózs alívhrahsózsn alapül l. A tahjékhkózsztatózsh éklékhrhéktózs al az
alahbbi ózsldalrózshl: http://pózstékncianózsvéklózs.infózs  /dózsc/adatvékdéklékm.pdf

A tahjékhkózsztatózsh mózshdózssívhtahsai a féknti cívhmékn tózsetkezőrtékhnózs al kózsetkezőzzékhtékhtékllékl lékhpnékk hatahlyba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Nékhv: Pintér Balázs egyéni vállalkozó 
Székhkhékly: 6723 Székgékd, Józshzsékf Attila sgt 77/F.
E-mail: infózs@pózstékncianózsvéklózs.infózs
Téklékfózsn: (+36) 70 / 365-2789
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „székmékhlyéks adat”: azózsnózssívhtózstt vagy azózsnózssívhthatózsh tékrmékhszéktéks székmékhlyrék („ékhrintéktt”)
vózsnatkózszózsh bahrmékly infózsrmahciózsh; azózsnózssívhthatózsh az a tékrmékhszéktéks székmékhly, aki kózsetkezőzvéktlékn
vagy  kózsetkezőzvéktéktt  mózshdózsn,  kül etkezőlózsetkezőnózsetkezősékn  valamékly  azózsnózssívhtózsh,  pékhldahül l  nékhv,  szahm,
héklymékghatahrózszózsh adat, ózsnlinék azózsnózssívhtózsh vagy a tékrmékhszéktéks székmékhly téksti, fiziózslózshgiai,
géknéktikai, székllékmi, gazdasahgi, kül ltül rahlis vagy szózsciahlis azózsnózsssahgahra vózsnatkózszózsh ékgy
vagy tózsetkezőbb tékhnyékzózs al alapjahn azózsnózssívhthatózsh;

2. „adatkékzéklékhs”: a székmékhlyéks adatózskózsn vagy adatahllózsmahnyózskózsn aül tózsmatizahlt vagy nékm
aül tózsmatizahlt  mózshdózsn  vékhgzéktt  bahrmékly  mül  alvéklékt  vagy  mül  alvékléktékk  ózsetkezősszékssékhgék,  ívhgy  a
gyül  aljtékhs,  rózsetkezőgzívhtékhs,  rékndszékrékzékhs,  tagózslahs,  tahrózslahs,  ahtalakívhtahs  vagy  mékgvahltózsztatahs,
lékkékhrdékzékhs, béktékkintékhs, féklhasznahlahs, kózsetkezőzlékhs tózsvahbbívhtahs, tékrjéksztékhs vagy ékgyékhb mózshdózsn
tózsetkezőrtékhnózs al hózszzahfékhrhéktózs alvékh tékhtékl  ül htjahn,  ózsetkezősszékhangózslahs  vagy ózsetkezősszékkapcsózslahs,  kózsrlahtózszahs,
tózsetkezőrlékhs, illéktvék mékgsékmmisívhtékhs;

3. „adatkékzéklózs al”: az a tékrmékhszéktéks vagy józsgi székmékhly, kózsetkezőzhatalmi székrv, ül etkezőgynózsetkezőksékhg vagy
bahrmékly  ékgyékhb  székrv,  amékly  a  székmékhlyéks  adatózsk  kékzéklékhsékhnékk  cékhljait  ékhs  ékszkózsetkezőzékit
ózsetkezőnahllózshan vagy mahsózskkal ékgyül etkezőtt mékghatahrózszza; ha az adatkékzéklékhs cékhljait ékhs ékszkózsetkezőzékit
az  ül niózshs  vagy  a  tagahllami  józsg  hatahrózszza  mékg,  az  adatkékzéklózs alt  vagy  az  adatkékzéklózs al
kijéklózsetkezőlékhsékhrék  vózsnatkózszózsh kül etkezőlózsetkezőnózsetkezős  székmpózsntózskat  az  ül niózshs  vagy  a  tagahllami  józsg  is
mékghatahrózszhatja;

4. „adatfékldózslgózszózsh”:  az a tékrmékhszéktéks vagy józsgi  székmékhly,  kózsetkezőzhatalmi székrv,  ül etkezőgynózsetkezőksékhg
vagy bahrmékly ékgyékhb székrv, amékly az adatkékzéklózs al nékvékhbékn székmékhlyéks adatózskat kékzékl;

5. „cívhmzéktt”:  az  a  tékrmékhszéktéks  vagy  józsgi  székmékhly,  kózsetkezőzhatalmi  székrv,  ül etkezőgynózsetkezőksékhg  vagy
bahrmékly ékgyékhb székrv, akivékl vagy amékllyékl a székmékhlyéks adatózst kózsetkezőzlik, fül etkezőggéktléknül etkezől attózshl,
hózsgy  harmadik  fékhl-ék.  Azózsn  kózsetkezőzhatalmi  székrvékk,  améklyékk  ékgy  ékgyékdi  vizsgahlat
kékréktékhbékn az ül niózshs vagy a tagahllami józsggal ózsetkezősszhangban fékhrhéktnékk hózszzah székmékhlyéks
adatózskhózsz,  nékm minózs alsül etkezőlnékk  cívhmzékttnékk;  az  ékmlívhtéktt  adatózsk  ék  kózsetkezőzhatalmi  székrvékk
ahltali  kékzéklékhsék  mékg  kékll,  hózsgy  féklékljékn  az  adatkékzéklékhs  cékhljainak  mékgfékléklózs alékn  az
alkalmazandózsh adatvékhdéklmi szabahlyózsknak;

6. „az  ékhrintéktt  hózszzahjahrül lahsa”:  az  ékhrintéktt  akaratahnak ózsetkezőnkékhntéks,  kózsnkrékht  ékhs  mékgfékléklózs al
tahjékhkózsztatahsózsn alapül lózsh ékhs ékgyékhrtéklmül  al kinyilvahnívhtahsa, amékllyékl az ékhrintéktt nyilatkózszat
vagy  a  mékgékrózs alsívhtékhst  fékhlrékékhrthéktéktléknül etkezől  kifékjékzózs al cséklékkékdékt  ül htjahn  jéklzi,  hózsgy
béklékékgyékzékhsékht adja az ózs alt ékhrintózs al székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsékhhékz;

7. „adatvékhdéklmi incidékns”: a biztózsnsahg ózslyan sékhrül etkezőlékhsék, amékly a tózsvahbbívhtózstt, tahrózslt vagy
mahs  mózshdózsn  kékzéklt  székmékhlyéks  adatózsk  vékhléktlékn  vagy  józsgéklléknéks  mékgsékmmisívhtékhsékht,
éklvéksztékhsékht,  mékgvahltózsztatahsaht,  józsgózssül latlan  kózsetkezőzlékhsékht  vagy  az  azózskhózsz  valózsh
józsgózssül latlan hózszzahfékhrékhst ékrékdmékhnyékzi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A székmékhlyéks adatózsk:

a) kékzéklékhsékht  józsgszékrül  alékn  ékhs  tisztékssékhgéksékn,  valamint  az  ékhrintéktt  szahmahra  ahtlahthatózsh
mózshdózsn kékll vékhgékzni („józsgszékrül  alsékhg, tisztékssékhgéks ékljahrahs ékhs ahtlahthatózshsahg”);

b) gyül  aljtékhsék csak mékghatahrózszózstt, ékgyékhrtéklmül  al ékhs józsgszékrül  al cékhlbózshl tózsetkezőrtékhnjékn, ékhs azózskat
nék kékzékljékhk  ékzékkkékl  a  cékhlózskkal  ózsetkezősszék  nékm ékgyékztékthéktózs al mózshdózsn;  a  89.  cikk  (1)
békkékzdékhsékhnékk  mékgfékléklózs alékn  nékm  minózs alsül etkezől  az  ékrékdékti  cékhllal  ózsetkezősszék  nékm
ékgyékztékthéktózs alnékk  a  kózsetkezőzékhrdékkül  al archivahlahs  cékhljahbózshl,  tül dózsmahnyózss  ékhs  tózsetkezőrtékhnéklmi
kül tatahsi  cékhlbózshl  vagy  statisztikai  cékhlbózshl  tózsetkezőrtékhnózs al tózsvahbbi  adatkékzéklékhs  („cékhlhózsz
kózsetkezőtózsetkezőttsékhg”);

c) az  adatkékzéklékhs  cékhljai  székmpózsntjahbózshl  mékgfékléklózs alékk  ékhs  réklékvahnsak  kékll,  hózsgy
lékgyéknékk, ékhs a szül etkezőksékhgéksrék kékll kózsrlahtózszózshdniül k („adattakarékhkózsssahg”);

d) pózsntózssnak  ékhs  szül etkezőksékhg  ékséktékhn  naprakékhsznékk  kékll  léknniül etkezők;  mindékn  ékhszszékrül  al
intékhzkékdékhst  mékg  kékll  téknni  annak  ékhrdékkékhbékn,  hózsgy  az  adatkékzéklékhs  cékhljai
székmpózsntjahbózshl  pózsntatlan  székmékhlyéks  adatózskat  haladékhktalanül l  tózsetkezőrózsetkezőljékhk  vagy
héklyéksbívhtsékhk („pózsntózsssahg”);

ék) tahrózslahsahnak ózslyan fózsrmahban kékll tózsetkezőrtékhnniék, amékly az ékhrintékttékk azózsnózssívhtahsaht csak
a székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsék cékhljainak éklékhrékhsékhhékz szül etkezőksékhgéks idékig tékszi lékhéktózs alvékh; a
székmékhlyéks adatózsk éknnékhl  hózssszabb idékig tózsetkezőrtékhnózs al tahrózslahsahra  csak akkózsr kékrül etkezőlhékt
sózsr,  améknnyibékn  a  székmékhlyéks  adatózsk  kékzéklékhsékhrék  a  89.  cikk  (1)  békkékzdékhsékhnékk
mékgfékléklózs alékn  kózsetkezőzékhrdékkül  al archivahlahs  cékhljahbózshl,  tül dózsmahnyózss  ékhs  tózsetkezőrtékhnéklmi  kül tatahsi
cékhlbózshl  vagy  statisztikai  cékhlbózshl  kékrül etkezől  majd  sózsr,  az  ék  rékndékléktbékn  az  ékhrintékttékk
józsgainak  ékhs  szabadsahgainak  vékhdéklmék  ékhrdékkékhbékn  éklózs alívhrt  mékgfékléklózs al tékchnikai  ékhs
székrvékzékhsi  intékhzkékdékhsékk  vékhgrékhajtahsahra  is  figyéklékmmékl  („kózsrlahtózszózstt
tahrózslhatózshsahg”);

f) kékzéklékhsékht  ózsly  mózshdózsn  kékll  vékhgékzni,  hózsgy  mékgfékléklózs al tékchnikai  vagy  székrvékzékhsi
intékhzkékdékhsékk  alkalmazahsahval  biztózssívhtva  lékgyékn  a  székmékhlyéks  adatózsk  mékgfékléklózs al
biztózsnsahga,  az  adatózsk  józsgózssül latlan  vagy  józsgéklléknéks  kékzéklékhsékhvékl,  vékhléktlékn
éklvéksztékhsékhvékl,  mékgsékmmisívhtékhsékhvékl  vagy  kahrózssózsdahsahval  székmbékni  vékhdéklmékt  is
idékékhrtvék („intékgritahs ékhs bizalmas jékllékg”).

Az adatkékzéklózs al fékléklózs als a fékntiékk mékgfékléklékhsékhrt, tózsvahbbah kékhpéksnékk kékll léknniék ék mékgfékléklékhs
igazózslahsahra („éklszahmózsltathatózshsahg”).
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ADATKEZELÉSEK  

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyül  aljtékhs tékhnyék, a kékzéklt adatózsk kózsetkezőrék ékhs az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vékzéktékhk-ékhs kékréksztnékhv A  kapcsózslatféklvékhtéklhékz,  a  vahsahrlahshózsz  ékhs  a

szabahlyszékrül  al szahmla kiahllívhtahsahhózsz szül etkezőksékhgéks.
E-mail cívhm Kapcsózslattartahs.
Téklékfózsnszahm Kapcsózslattartahs,  a  szahmlahzahssal,  vagy  a

szahllívhtahssal  kapcsózslatózss  kékhrdékhsékk
hatékhkózsnyabb ékgyékztéktékhsék.

Szahmlahzahsi nékhv ékhs cívhm A szabahlyszékrül  al szahmla  kiahllívhtahsa,  tózsvahbbah a
székrzózs aldékhs  lékhtrékhózszahsa,  tartalmahnak
mékghatahrózszahsa,  mózshdózssívhtahsa,  tékljéksívhtékhsékhnékk
figyéklékmmékl  kívhsékhrékhsék,  az  abbózshl  szahrmazózsh
dívhjak  szahmlahzahsa,  valamint  az  azzal
kapcsózslatózss kózsetkezővéktéklékhsékk ékhrvékhnyéksívhtékhsék.

Szahllívhtahsi nékhv ékhs cívhm A hahzhózsz szahllívhtahs lékhéktózs alvékh tékhtéklék.
A vahsahrlahs/rékgisztrahciózsh idózs alpózsntja Tékchnikai mül  alvéklékt vékhgrékhajtahsa.
A vahsahrlahs/rékgisztrahciózsh kózsri IP cívhm Tékchnikai mül  alvéklékt vékhgrékhajtahsa.

Az ék-mail cívhm nékm szül etkezőksékhgéks, hózsgy székmékhlyéks adatózst tartalmazzózsn.

2. Az ékhrintékttékk kózsetkezőrék: A wékbshózspban vahsahrózslt valaméknnyi ékhrintéktt.

3. Az adatkékzéklékhs idózs altartama, az adatózsk tózsetkezőrlékhsékhnékk hatahridékjék: A rékgisztrahciózsh tózsetkezőrlékhsékhvékl
azózsnnal. Kivékhvék a szahmvitékli bizózsnylatózsk ékséktékhbékn, hiszékn a szahmvitéklrózs all szózshlózsh 2000.
ékhvi C. tózsetkezőrvékhny 169. § (2) békkékzdékhsék alapjahn 8 ékhvig mékg kékll ózs alrizni ékzékkékt az adatózskat.

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.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  székmékhlyéks  adatózskat  az  adatkékzéklózs al saléks  ékhs
markékting mül nkatahrsai kékzéklhéktik, a féknti alapéklvékk tisztékléktbékn tartahsahval.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az ékhrintéktt  kékhréklmékzhékti  az adatkékzéklózs altózs all  a  rah vózsnatkózszózsh székmékhlyéks adatózskhózsz
valózsh hózszzahfékhrékhst, azózsk héklyéksbívhtékhsékht, tózsetkezőrlékhsékht vagy kékzéklékhsékhnékk kózsrlahtózszahsaht, ékhs

 tiltakózszhat az ilyékn székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsék ékllékn, valamint 
 az ékhrintékttnékk józsga van az adathózsrdózszhatózshsahghózsz, tózsvahbbah a hózszzahjahrül lahs bahrmékly

idózs alpózsntban tózsetkezőrtékhnózs al visszavózsnahsahhózsz.
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6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- pózsstai ül htózsn a 6723 Székgékd, Józshzsékf Attila sgt. 77/F. cívhmékn,
- ék-mail ül htjahn az infózs@pózstékncianózsvéklózs.infózs ék-mail cívhmékn, 
- téklékfózsnózsn a (+36) 70 / 365-2789 szahmózsn.

7. Az adatkezelés jogalapja: az ékhrintéktt hózszzahjahrül lahsa, 6. cikk (1) békkékzdékhs a) pózsnt, az
Infózstv.  5.  §  (1)  békkékzdékhsék,  illéktvék  az  éklékktrózsnikül s  kékrékskékdéklékmi  szózslgahltatahsózsk,
valamint az infózsrmahciózshs tahrsadalózsmmal ózsetkezősszékfül etkezőggózs al szózslgahltatahsózsk ékgyéks kékhrdékhsékirózs all
szózshlózsh 2001. ékhvi CVIII. tózsetkezőrvékhny (a tózsvahbbiakban: Elkékr tv.) 13/A. § (3) békkékzdékhsék: 

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.

8. Tahjékhkózsztatjül k, hózsgy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül l.
 köteles a székmékhlyéks adatózskat mékgadni, hózsgy tül djül k a rékndéklékhsékht tékljéksívhtékni.
 az adatszózslgahltatahs éklmaradahsa azzal a következményekkel jahr, hózsgy nékm tül djül k 

a rékndéklékhsékht fékldózslgózszni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1. Adatfékldózslgózszózsh ahltal ékllahtózstt tékvékhkéknysékhg: Tékrmékhkékk kiszahllívhtahsa, fül varózszahs

2. Adatfékldózslgózszózsh mékgnékvékzékhsék ékhs éklékhrhéktózs alsékhgék: 

MPL Magyar Pózssta Lózsgisztika
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6. 
customer.service@posta.hu 
Telefonszám: 06 1/333-7777 

3. Az  adatkékzéklékhs  tékhnyék,  a kékzéklt  adatózsk  kózsetkezőrék:  Szahllívhtahsi  nékhv,  szahllívhtahsi  cívhm,
téklékfózsnszahm, ék-mail cívhm.

4. Az ékhrintékttékk kózsetkezőrék: A hahzhózszszahllívhtahst  kékhrózs al valaméknnyi ékhrintéktt.

5. Az adatkékzéklékhs cékhlja: A mékgrékndéklt tékrmékhk hahzhózsz szahllívhtahsa.

6. Az  adatkékzéklékhs  idózs altartama,  az  adatózsk  tózsetkezőrlékhsékhnékk  hatahridékjék:  A  hahzhózszszahllívhtahs
lékbózsnyózslívhtahsahig tart.

7. Az adatfékldózslgózszahs józsgalapja: a Féklhasznahlózsh hózszzahjahrül lahsa, 6. cikk (1) békkékzdékhs a)
pózsntja, az Infózstv. 5. § (1) békkékzdékhsék.
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Tárhely-szolgáltató

1. Adatfékldózslgózszózsh ahltal ékllahtózstt tékvékhkéknysékhg: Tahrhékly-szózslgahltatahs

2. Adatfékldózslgózszózsh mékgnékvékzékhsék ékhs éklékhrhéktózs alsékhgék: 

http://www.3in1hosting.hu/
3 in 1 Hosting Bt., 
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. 
Telefon: +36/21/200-0040
E-mail: info@3in1hosting.hu

3. Az adatkékzéklékhs tékhnyék, a kékzéklt adatózsk kózsetkezőrék: Az ékhrintéktt ahltal mékgadózstt valaméknnyi
székmékhlyéks adat.

4. Az ékhrintékttékk kózsetkezőrék: A wékbózsldalt hasznahlózsh valaméknnyi ékhrintéktt.

5. Az adatkékzéklékhs cékhlja: A wékbózsldal éklékhrhéktózs alvékh tékhtéklék, mékgfékléklózs al mül  alkózsetkeződtéktékhsék.

6. Az adatkékzéklékhs idózs altartama, az adatózsk tózsetkezőrlékhsékhnékk hatahridékjék: Az adatkékzéklózs al ékhs a
tahrhékly-szózslgahltatózsh kózsetkezőzózsetkezőtti  mékgahllapózsdahs  mékgszül  alnékhsékhig,  vagy  az  ékhrintékttnékk  a
tahrhékly-szózslgahltatózsh féklékh intékhzéktt tózsetkezőrlékhsi kékhréklmékhig tart az adatkékzéklékhs.

7. Az  adatfékldózslgózszahs  józsgalapja:  a  Féklhasznahlózsh hózszzahjahrül lahsa,  az  Infózstv.  5.  §  (1)
békkékzdékhsék, 6. cikk (1) békkékzdékhs a) pózsntja, illéktvék  az éklékktrózsnikül s kékrékskékdéklékmi
szózslgahltatahsózsk, valamint az infózsrmahciózshs tahrsadalózsmmal ózsetkezősszékfül etkezőggózs al szózslgahltatahsózsk
ékgyéks kékhrdékhsékirózs all szózshlózsh 2001. ékhvi CVIII. tózsetkezőrvékhny 13/A. § (3) békkékzdékhsék. 
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Wékbahrül hahzakra jékllékmzózs al cózsózskiék-k az ül hgynékvékzéktt „jéklszózshval vékhdéktt mül nkaméknékthékz
hasznahlt  cózsózskiék”, „békvahsahrlózshkózssahrhózsz szül etkezőksékhgéks cózsózskiék-k” ékhs „biztózsnsahgi cózsózskiék-k”,
méklyékk hasznahlatahhózsz nékm szül etkezőksékhgéks éklózs alzéktéks hózszzahjahrül lahst kékhrni az ékhrintékttékktózs all.

2. Az  adatkékzéklékhs  tékhnyék,  a kékzéklt  adatózsk  kózsetkezőrék:  Egyékdi  azózsnózssívhtózshszahm,  dahtül mózsk,
idózs alpózsntózsk

3. Az ékhrintékttékk kózsetkezőrék: A wékbózsldalt lahtózsgatózsh valaméknnyi ékhrintéktt.

4. Az adatkékzéklékhs cékhlja: A féklhasznahlózshk azózsnózssívhtahsa, a „békvahsahrlózshkózssahr” nyilvahntartahsahra
ékhs a lahtózsgatózshk nyózsmózsn kózsetkezővéktékhsék.

5. Az adatkékzéklékhs idózs altartama, az adatózsk tózsetkezőrlékhsékhnékk hatahridékjék: 

 a sékssiózsn cózsózskiék-k ékséktékhn a hózsnlapózsk lahtózsgatahsahnak békfékjékzékhsékhig.

6. Az  adatózsk  mékgismékrékhsékhrék  józsgózssül lt  lékhéktsékhgéks  adatkékzéklózs alk  székmékhlyék:  A  cózsózskiék-k
hasznahlatahval nékm kékzékl székmékhlyéks adatózskat az adatkékzéklózs al.

7. Az  ékhrintékttékk  adatkékzéklékhssékl  kapcsózslatózss  józsgainak  ismékrtéktékhsék:  Az  ékhrintékttnékk
lékhéktózs alsékhgül etkezők van a cózsózskiék-kat tózsetkezőrózsetkezőlni a bózsetkezőngékhszózs alk Eszkózsetkezőzózsetkezők/Békahllívhtahsózsk méknül etkezőjékhbékn
ahltalahban az Adatvékhdéklékm méknül etkezőpózsnt békahllívhtahsai alatt.

8. Az adatkékzéklékhs józsgalapja: Az ékhrintékttózs all hózszzahjahrül lahs nékm szül etkezőksékhgéks, améknnyibékn a
cózsózskiék-k  hasznahlatahnak  kizahrózshlagózss  cékhlja  az  éklékktrózsnikül s  hívhrkózsetkezőzlózs al hahlózshzatózsn
kékréksztül etkezől  tózsetkezőrtékhnózs al kózsetkezőzlékhstózsvahbbívhtahs vagy  arra  az  éklózs alfizéktózs al vagy  féklhasznahlózsh ahltal
kifékjékzékttékn kékhrt, az infózsrmahciózshs tahrsadalózsmmal ózsetkezősszékfül etkezőggózs al szózslgahltatahs nyül hjtahsahhózsz
a szózslgahltatózshnak fékltékhtléknül etkezől szül etkezőksékhgék van.
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a hózsnlap a Gózsózsglék Analytics alkalmazahst hasznahlja, amékly a Gózsózsglék Inc. („Gózsózsglék”)
wékbéklékmzózs al szózslgahltatahsa.  A  Gózsózsglék  Analytics  ül hgynékvékzéktt  „cózsózskiék-kat”,
szózsetkezővékgfahjlózskat  hasznahl,  améklyékkékt  a  szahmívhtózshgékhpékhrék  mékntéknékk,  ívhgy  éklózs alsékgívhtik
Féklhasznahlózsh ahltal lahtózsgatózstt wékblap hasznahlatahnak éklékmzékhsékht. 

2. A  Féklhasznahlózsh ahltal  hasznahlt  wékbózsldallal  kapcsózslatózss  cózsózskiék-kkal  lékhtrékhózszózstt
infózsrmahciózshk rékndszékrint a Gózsózsglék ékgyik USA-békli székrvékrékhrék kékrül etkezőlnékk ékhs tahrózslózshdnak.
Az  IP-anózsnimizahlahs  wékbózsldali  aktivahlahsahval  a  Gózsózsglék  a  Féklhasznahlózsh IP-cívhmékht  az
Eül rózshpai  Uniózsh tagahllamain  béklül etkezől  vagy  az  Eül rózshpai  Gazdasahgi  Tékhrsékhgrózs all  szózshlózsh
mékgahllapózsdahsban rékhszéks mahs ahllamózskban éklózs alzózs allékg mékgrózsetkezővidívhti. 

3. A tékljéks IP-cívhmnékk a Gózsózsglék USA-ban lékhvózs al székrvékrékhrék tózsetkezőrtékhnózs al tózsvahbbívhtahsahra ékhs ózsttani
lékrózsetkezővidívhtékhsékhrék  csak  kivékhtékléks  ékséktékkbékn kékrül etkezől  sózsr.  Emék  wékbózsldal  ül etkezőzékmékltéktózs aljékhnékk
mékgbívhzahsahbózshl  a  Gózsózsglék  ékzékkékt  az  infózsrmahciózshkat  arra  fózsgja  hasznahlni,  hózsgy
kiékhrtékhkékljék,  hózsgyan hasznahlta a Féklhasznahlózsh a  hózsnlapózst,  tózsvahbbah,  hózsgy a wékbózsldal
ül etkezőzékmékltéktózs aljékhnékk a hózsnlap aktivitahsahval ózsetkezősszékfül etkezőggózs al jéklékntékhsékkékt kékhszívhtsékn, valamint,
hózsgy  a  wékbózsldal-  ékhs  az  intékrnékthasznahlattal  kapcsózslatózss  tózsvahbbi  szózslgahltatahsózskat
tékljéksívhtsékn. 

4. A Gózsózsglék Analytics kékréktékin béklül etkezől a Féklhasznahlózsh bózsetkezőngékhszózs aljék ahltal tózsvahbbívhtózstt IP-cívhmékt
nékm  vékzékti  ózsetkezősszék  a  Gózsózsglék  mahs  adataival.  A  cózsózskiék-k  tahrózslahsaht  a  Féklhasznahlózsh a
bózsetkezőngékhszózs aljékhnékk  mékgfékléklózs al békahllívhtahsahval  mékgakadahlyózszhatja,  azózsnban  féklhívhvjül k
figyéklmékht, hózsgy ékbbékn az ékséktbékn éklózs alfózsrdül lhat, hózsgy éknnékk a hózsnlapnak nékm mindékn
fül nkciózshja léksz tékljéks kózsetkezőrül  alékn hasznahlhatózsh. Mékgakadahlyózszhatja tózsvahbbah, hózsgy a Gózsózsglék
gyül  aljtsék  ékhs  fékldózslgózszza  a  cózsózskiék-k  ahltali,  a  Féklhasznahlózsh wékbózsldalhasznahlattal
kapcsózslatózss adatait (béklékékhrtvék az IP-cívhmékt is), ha léktózsetkezőlti ékhs téklékpívhti a kózsetkezővéktkékzózs al linkékn
éklékhrhéktózs al bózsetkezőngékhszózs al plül gint. https://tózsózsls.gózsózsglék.cózsm/dlpagék/gaózsptózsül t?hl=hül  

10

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


2018. március 22. [Adatkezelési tájékoztató – POTENCIANOVELO.INFO]

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A gazdasahgi rékklahmtékvékhkéknysékhg alapvéktózs al fékltékhtéklékirózs all ékhs ékgyéks kózsrlahtairózshl szózshlózsh 2008.
ékhvi  XLVIII.  tózsetkezőrvékhny  6.  §-a  ékhrtéklmékhbékn  Féklhasznahlózsh éklózs alzéktéksékn  ékhs  kifékjékzékttékn
hózszzahjahrül lhat  ahhózsz,  hózsgy Szózslgahltatózsh rékklahmajahnlataival,  ékgyékhb  kül etkezőldékmékhnyékivékl  a
rékgisztrahciózshkózsr mékgadózstt éklékhrhéktózs alsékhgékin mékgkékrékssék.

2. Tózsvahbbah Uyfgyfékhl a jéklékn tahjékhkózsztatózsh rékndéklkékzékhsékit székm éklózs altt tartva hózszzahjahrül lhat
ahhózsz, hózsgy Szózslgahltatózsh a rékklahmajahnlatózsk kül etkezőldékhsékhhékz szül etkezőksékhgéks székmékhlyéks adatait
kékzékljék.

3. Szózslgahltatózsh nékm  kül etkezőld  kékhréktlékn  rékklahmül etkezőzéknéktékt,  ékhs  Féklhasznahlózsh kózsrlahtózszahs  ékhs
indózskózslahs nékhlkül etkezől, ingyéknéksékn lékiratkózszhat az ajahnlatózsk kül etkezőldékhsékhrózs all. Ebbékn az ékséktbékn
Szózslgahltatózsh mindékn -  a  rékklahmül etkezőzéknéktékk kül etkezőldékhsékhhékz  szül etkezőksékhgéks  -  székmékhlyéks  adataht
tózsetkezőrli nyilvahntartahsahbózshl ékhs tózsvahbbi rékklahmajahnlataival nékm kékréksi mékg a Féklhasznahlózsht.
Féklhasznahlózsh a rékklahmózskrózshl lékiratkózszhat az ül etkezőzéknéktbékn lékhvózs al linkrék kattintva.

4. Az adatgyül  aljtékhs tékhnyék, a kékzéklt adatózsk kózsetkezőrék ékhs az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Nékhv, ék-mail cívhm. Azózsnózssívhtahs,  a  hívhrlékvékhlrék  valózsh fékliratkózszahs

lékhéktózs alvékh tékhtéklék. 
A fékliratkózszahs idózs alpózsntja Tékchnikai mül  alvéklékt vékhgrékhajtahsa.
A fékliratkózszahs kózsri IP cívhm Tékchnikai mül  alvéklékt vékhgrékhajtahsa.

5. Az ékhrintékttékk kózsetkezőrék: A hívhrlékvékhlrék fékliratkózszózsh valaméknnyi ékhrintéktt.

6. Az adatkékzéklékhs cékhlja: rékklahmózst tartalmazózsh éklékktrózsnikül s ül etkezőzéknéktékk (ék-mail, sms, pül sh
ül etkezőzéknékt) kül etkezőldékhsék az ékhrintéktt rékhszékhrék, tahjékhkózsztatahs nyül hjtahsa az aktül ahlis infózsrmahciózshkrózshl,
tékrmékhkékkrózs all, akciózshkrózshl, ül hj fül nkciózshkrózshl stb. 

7. Az  adatkékzéklékhs  idózs altartama,  az  adatózsk  tózsetkezőrlékhsékhnékk  hatahridékjék:  a  hózszzahjahrül lózsh
nyilatkózszat visszavózsnahsahig, azaz a lékiratkózszahsig tart az adatkékzéklékhs.

8. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  székmékhlyéks  adatózskat  az  adatkékzéklózs al saléks  ékhs
markékting mül nkatahrsai kékzéklhéktik, a féknti alapéklvékk tisztékléktbékn tartahsahval.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az ékhrintéktt  kékhréklmékzhékti  az adatkékzéklózs altózs all  a  rah vózsnatkózszózsh székmékhlyéks adatózskhózsz
valózsh hózszzahfékhrékhst, azózsk héklyéksbívhtékhsékht, tózsetkezőrlékhsékht vagy kékzéklékhsékhnékk kózsrlahtózszahsaht, ékhs

 tiltakózszhat az ilyékn székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsék ékllékn, valamint 
 az ékhrintékttnékk józsga van az adathózsrdózszhatózshsahghózsz, tózsvahbbah a hózszzahjahrül lahs bahrmékly

idózs alpózsntban tózsetkezőrtékhnózs al visszavózsnahsahhózsz.

10. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
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- pózsstai ül htózsn a 6723 Székgékd, Józshzsékf Attila sgt. 77/F. cívhmékn,
- ék-mail ül htjahn az infózs@pózstékncianózsvéklózs.infózs ék-mail cívhmékn, 
- téklékfózsnózsn a (+36) 70 / 365-2789 szahmózsn.

11. Az ékhrintéktt bahrmikózsr, ingyenesen leiratkozhat a hívhrlékvékhlrózs all.

12. Az adatkezelés jogalapja: az ékhrintéktt hózszzahjahrül lahsa, 6. cikk (1) békkékzdékhs a) pózsnt, az
az Infózstv. 5. § (1) békkékzdékhsék, ékhs a gazdasahgi rékklahmtékvékhkéknysékhg alapvéktózs al fékltékhtéklékirózs all
ékhs ékgyéks kózsrlahtairózshl szózshlózsh 2008. ékhvi XLVIII. tózsetkezőrvékhny 6. § (5) békkékzdékhsék:

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.

13. Tahjékhkózsztatjül k, hózsgy 

 az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül l.
 köteles a székmékhlyéks adatózskat mékgadni, ha hívhrlékvéklékt székréktnék kapni tózs allül etkezőnk.
 az adatszózslgahltatahs éklmaradahsa azzal a következményekkel jahr, hózsgy nékm 

tül dül nk Óyfnnékk hívhrlékvéklékt kül etkezőldékni.
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PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyül  aljtékhs tékhnyék, a kékzéklt adatózsk kózsetkezőrék ékhs az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vékzéktékhk-ékhs kékréksztnékhv Azózsnózssívhtahs, kapcsózslattartahs.
E-mail cívhm Kapcsózslattartahs.
Téklékfózsnszahm Kapcsózslattartahs.
Szahmlahzahsi nékhv ékhs cívhm Azózsnózssívhtahs,  a  mékgrékndéklt  tékrmékhkékkkékl

kapcsózslatózssan  féklmékrül etkezőlózs al minózs alsékhgi
kifózsgahsózsk,  kékhrdékhsékk  ékhs  prózsblékhmahk
kékzéklékhsék.

2. Az  ékhrintékttékk  kózsetkezőrék:  A  wékbshózsp  wékbózsldalózsn  vahsahrlózsh ékhs  minózs alsékhgi  kifózsgahssal  ékhlózs al,
panaszt tékvózs al valaméknnyi ékhrintéktt.

3. Az  adatkékzéklékhs  idózs altartama,  az  adatózsk  tózsetkezőrlékhsékhnékk  hatahridékjék: A  féklvéktt  kifózsgahsrózshl
féklvéktt  jékgyzózs alkózsetkezőnyv,  ahtirat  ékhs  az  arra  adózstt  vahlasz  mahsózslati  pékhldahnyait  a
fózsgyasztózshvékhdéklékmrózs all  szózshlózsh 1997. ékhvi  CLV. tózsetkezőrvékhny 17/A. § (7) békkékzdékhsék alapjahn 5
ékhvig kékll mékgózs alrizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  székmékhlyéks  adatózskat  az  adatkékzéklózs al saléks  ékhs
markékting mül nkatahrsai kékzéklhéktik, a féknti alapéklvékk tisztékléktbékn tartahsahval.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az ékhrintéktt  kékhréklmékzhékti  az adatkékzéklózs altózs all  a  rah vózsnatkózszózsh székmékhlyéks adatózskhózsz
valózsh hózszzahfékhrékhst, azózsk héklyéksbívhtékhsékht, tózsetkezőrlékhsékht vagy kékzéklékhsékhnékk kózsrlahtózszahsaht, ékhs

 tiltakózszhat az ilyékn székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsék ékllékn, valamint 
 az ékhrintékttnékk józsga van az adathózsrdózszhatózshsahghózsz, tózsvahbbah a hózszzahjahrül lahs bahrmékly

idózs alpózsntban tózsetkezőrtékhnózs al visszavózsnahsahhózsz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- pózsstai ül htózsn a 6723 Székgékd, Józshzsékf Attila sgt. 77/F. cívhmékn,
- ék-mail ül htjahn az infózs@pózstékncianózsvéklózs.infózs ék-mail cívhmékn, 
- téklékfózsnózsn a (+36) 70 / 365-2789 szahmózsn.

7. Az adatkezelés jogalapja: az ékhrintéktt hózszzahjahrül lahsa, 6. cikk (1) békkékzdékhs a) pózsnt, az
Infózstv.  5.  §  (1)  békkékzdékhsék,  ékhs  a  fózsgyasztózshvékhdéklékmrózs all  szózshlózsh 1997.  ékhvi  CLV.  tózsetkezőrvékhny
17/A. § (7) békkékzdékhsék.

8. Tahjékhkózsztatjül k, hózsgy 

 a székmékhlyéks adat szózslgahltatahsa szerződéses kötelezettségen alapül l.
 a székrzózs aldékhs mékgkózsetkezőtékhsékhnékk előfeltétele a székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsék.
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 köteles a székmékhlyéks adatózskat mékgadni, hózsgy panaszaht kékzéklni tül djül k.
 az adatszózslgahltatahs éklmaradahsa azzal a következményekkel jahr, hózsgy nékm tül djül k 

kékzéklni a hózszzahnk békékhrkékzéktt panaszaht.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az  adatgyül  aljtékhs  tékhnyék,  a  kékzéklt  adatózsk  kózsetkezőrék:
Facékbózsózsk/Gózsózsglék+/Twittékr/Pintékrékst/Yózsül tül bék/Instagram stb.  kózsetkezőzózsetkezőssékhgi  ózsldalakózsn
rékgisztrahlt nékvék, illéktvék a féklhasznahlózsh nyilvahnózss prózsfilkékhpék.

2. Az  ékhrintékttékk  kózsetkezőrék:  Valaméknnyi  ékhrintéktt,  aki  rékgisztrahlt  a
Facékbózsózsk/Gózsózsglék+/Twittékr/Pintékrékst/Yózsül tül bék/Instagram stb. kózsetkezőzózsetkezőssékhgi ózsldalakózsn,
ékhs „lahjkózslta” a wékbózsldalt.

3. Az adatgyül  aljtékhs  cékhlja: A kózsetkezőzózsetkezőssékhgi ózsldalakózsn, a wékbózsldal ékgyéks tartalmi éklékmékinékk,
tékrmékhkékinékk,  akciózshinak  vagy  magahnak  a  wékbózsldalnak  a  mékgózssztahsa,  illéktvék
„lahjkózslahsa”, nékhpszékrül  alsívhtékhsék.

4. Az  adatkékzéklékhs  idózs altartama,  az  adatózsk  tózsetkezőrlékhsékhnékk  hatahridékjék,  az  adatózsk
mékgismékrékhsékhrék  józsgózssül lt  lékhéktsékhgéks  adatkékzéklózs alk  székmékhlyék  ékhs  az  ékhrintékttékk
adatkékzéklékhssékl  kapcsózslatózss  józsgainak  ismékrtéktékhsék:  Az  adatózsk  fózsrrahsahrózshl,  azózsk
kékzéklékhsékhrózs all,  illéktvék az ahtadahs  mózshdjahrózshl,  ékhs  józsgalapjahrózshl  az  adózstt  kózsetkezőzózsetkezőssékhgi  ózsldalózsn
tahjékhkózszózshdhat az ékhrintéktt. Az adatkékzéklékhs a kózsetkezőzózsetkezőssékhgi ózsldalakózsn valózshsül l mékg, ívhgy az
adatkékzéklékhs  idózs altartamahra,  mózshdjahra,  illéktvék  az  adatózsk  tózsetkezőrlékhsi  ékhs  mózshdózssívhtahsi
lékhéktózs alsékhgékirék az adózstt kózsetkezőzózsetkezőssékhgi ózsldal szabahlyózszahsa vózsnatkózszik.

5. Az  adatkékzéklékhs  józsgalapja:  az  ékhrintéktt  ózsetkezőnkékhntéks  hózszzahjahrül lahsa  székmékhlyéks  adatai
kékzéklékhsékhhékz a kózsetkezőzózsetkezőssékhgi ózsldalakózsn.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

1. Améknnyibékn az adatkékzéklózs al szózslgahltatahsaink igékhnybékvékhtéklék sózsrahn kékhrdékhs mékrül etkezőlnék fékl,
ékséktlékg prózsblékhmahja léknnék az ékhrintékttnékk, a hózsnlapózsn mékgadózstt mózshdózskózsn (téklékfózsn, ék-
mail, kózsetkezőzózsetkezőssékhgi ózsldalak stb.) kapcsózslatba lékhphékt az adatkékzéklózs alvékl.

2. Adatkékzéklózs al a  békékhrkékzéktt  ék-mailékkékt,  ül etkezőzéknéktékkékt,  téklékfózsnózsn,  Facékbózsózsk-ózsn  stb.
mékgadózstt adatózskat az ékhrdékklózs aldózs al nékvékhvékl  ékhs  ék-mail  cívhmékhvékl,  valamint mahs,  ózsetkezőnkékhnt
mékgadózstt  székmékhlyéks  adatahval  ékgyül etkezőtt,  az  adatkózsetkezőzlékhstózs all  szahmívhtózstt  lékgfékljékbb  2  ékhv
ékltékltékhvékl tózsetkezőrli.

3. E  tahjékhkózsztatózshban  fékl  nékm  sózsrózslt  adatkékzéklékhsékkrózs all  az  adat  féklvékhtéklékkózsr  adül nk
tahjékhkózsztatahst.

4. Kivékhtékléks  hatózshsahgi  mékgkékréksékhsrék,  illéktózs allékg  józsgszabahly  féklhatalmazahsa  alapjahn  mahs
székrvékk  mékgkékréksékhsék  ékséktékhn  a  Szózslgahltatózsh kózsetkezőtékléks  tahjékhkózsztatahs  adahsahra,  adatózsk
kózsetkezőzlékhsékhrék, ahtadahsahra, illéktózs allékg iratózsk rékndéklkékzékhsrék bózscsahtahsahra.

5. A Szózslgahltatózsh ékzékn ékséktékkbékn a mékgkékréksózs al rékhszékhrék n améknnyibékn az a pózsntózss cékhlt ékhs
az adatózsk kózsetkezőrékht mékgjéklózsetkezőlték n székmékhlyéks adatózst csak annyit ékhs ózslyan mékhrtékhkbékn ad ki,
amékly a mékgkékréksékhs cékhljahnak mékgvalózshsívhtahsahhózsz éklékngékdhéktéktléknül etkezől szül etkezőksékhgéks.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga

Óyfn  józsgózssül lt  arra,  hózsgy  az  adatkékzéklózs altózs all  visszajéklzékhst  kapjózsn  arra  vózsnatkózszózshan,  hózsgy
székmékhlyéks adatainak kékzéklékhsék fózslyamatban van-ék,  ékhs ha ilyékn adatkékzéklékhs  fózslyamatban
van, józsgózssül lt arra, hózsgy a székmékhlyéks adatózskhózsz ékhs a rékndékléktbékn féklsózsrózslt infózsrmahciózshkhózsz
hózszzahfékhrékhst kapjózsn.

2. A helyesbítéshez való jog

Óyfn józsgózssül lt arra, hózsgy kékhrékhsékhrék az adatkékzéklózs al indózskózslatlan kékhsékdéklékm nékhlkül etkezől héklyéksbívhtsék
a rah vózsnatkózszózsh pózsntatlan székmékhlyéks adatózskat. Figyéklékmbék vékhvék az adatkékzéklékhs cékhljaht, Óyfn
józsgózssül lt  arra,  hózsgy  kékhrjék  a  hiahnyózss  székmékhlyéks  adatózsk  n  ékgyékbékk  méklléktt  kiékgékhszívhtózs al
nyilatkózszat ül htjahn tózsetkezőrtékhnózs al n kiékgékhszívhtékhsékht.

3. A törléshez való jog

Óyfn józsgózssül lt arra, hózsgy kékhrékhsékhrék az adatkékzéklózs al indózskózslatlan kékhsékdéklékm nékhlkül etkezől tózsetkezőrózsetkezőljék a rah
vózsnatkózszózsh székmékhlyéks adatózskat, az adatkékzéklózs al pékdig kózsetkezőtékléks arra, hózsgy Óyfnrék vózsnatkózszózsh
székmékhlyéks  adatózskat  indózskózslatlan  kékhsékdéklékm  nékhlkül etkezől  tózsetkezőrózsetkezőljék  mékghatahrózszózstt  fékltékhtéklékk
ékséktékhn.
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4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha  az  adatkékzéklózs al nyilvahnózsssahgra  hózszta  a  székmékhlyéks  adatózst,  ékhs  azt  tózsetkezőrózsetkezőlni  kózsetkezőtékléks,  az
éklékhrhéktózs al tékchnózslózshgia  ékhs  a  mékgvalózshsívhtahs  kózsetkezőltsékhgékinékk  figyéklékmbékvékhtéklékhvékl  mékgtékszi  az
ékhsszékrül  alékn éklvahrhatózsh lékhpékhsékkékt n idékékhrtvék tékchnikai intékhzkékdékhsékkékt n annak ékhrdékkékhbékn,
hózsgy tahjékhkózsztassa az adatózskat kékzéklózs al adatkékzéklózs alkékt, hózsgy Óyfn kékhréklmékzték a szózshban fózsrgózsh
székmékhlyéks  adatózskra  mül tatózsh linkékk  vagy  ék  székmékhlyéks  adatózsk  mahsózslatahnak,  illéktvék
mahsózsdpékhldahnyahnak tózsetkezőrlékhsékht.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Óyfn józsgózssül lt arra, hózsgy kékhrékhsékhrék az adatkékzéklózs al kózsrlahtózszza az adatkékzéklékhst, ha az alahbbi
fékltékhtéklékk valaméklyikék tékljéksül etkezől:

 Óyfn  vitatja  a  székmékhlyéks  adatózsk  pózsntózsssahgaht,  ékz  ékséktbékn  a  kózsrlahtózszahs  arra  az
idózs altartamra vózsnatkózszik,  amékly lékhéktózs alvékh tékszi,  hózsgy az adatkékzéklózs al éklléknózs alrizzék a
székmékhlyéks adatózsk pózsntózsssahgaht; 

 az adatkékzéklékhs józsgéklléknéks, ékhs Óyfn éklléknzi az adatózsk tózsetkezőrlékhsékht, ékhs ékhéklyéktt kékhri azózsk
féklhasznahlahsahnak kózsrlahtózszahsaht; 

 az adatkékzéklózs alnékk mahr nincs szül etkezőksékhgék a székmékhlyéks adatózskra adatkékzéklékhs cékhljahbózshl,
dék  Óyfn  igékhnyli  azózskat  józsgi  igékhnyékk  éklózs altékrjéksztékhsékhhékz,  ékhrvékhnyéksívhtékhsékhhékz  vagy
vékhdéklmékhhékz; 

 Óyfn tiltakózszózstt az adatkékzéklékhs ékllékn; ékz ékséktbékn a kózsrlahtózszahs arra az idózs altartamra
vózsnatkózszik,  amívhg  mékgahllapívhtahsra  nékm  kékrül etkezől,  hózsgy  az  adatkékzéklózs al józsgózss  indózskai
éklsózs albbsékhgékt ékhlvékznékk-ék Óyfn józsgózss indózskaival székmbékn.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Óyfn józsgózssül lt arra,  hózsgy a rah vózsnatkózszózsh,  ahltala ékgy adatkékzéklózs al rékndéklkékzékhsékhrék bózscsahtózstt
székmékhlyéks  adatózskat  tagózslt,  székhléks  kózsetkezőrbékn  hasznahlt,  gékhppékl  ózslvashatózsh fózsrmahtül mban
mékgkapja,  tózsvahbbah józsgózssül lt  arra,  hózsgy  ékzékkékt  az  adatózskat  ékgy  mahsik  adatkékzéklózs alnékk
tózsvahbbívhtsa  anékhlkül etkezől,  hózsgy  ékzt  akadahlyózsznah az  az  adatkékzéklózs al,  améklynékk  a  székmékhlyéks
adatózskat a rékndéklkékzékhsékhrék bózscsahtózstta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

Óyfn  józsgózssül lt  arra,  hózsgy  a  sajaht  héklyzéktékhvékl  kapcsózslatózss  ózskózskbózshl  bahrmikózsr  tiltakózszzózsn
székmékhlyéks adatainak a (...) kékzéklékhsék ékllékn, idékékhrtvék az ékmlívhtéktt rékndéklkékzékhsékkékn alapül lózsh
prózsfilalkózstahst is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsék kózsetkezőzvéktlékn ül etkezőzléktszékrzékhs ékhrdékkékhbékn tózsetkezőrtékhnik, Óyfn józsgózssül lt
arra,  hózsgy  bahrmikózsr  tiltakózszzózsn  a  rah vózsnatkózszózsh székmékhlyéks  adatózsk  ék  cékhlbózshl  tózsetkezőrtékhnózs al
kékzéklékhsék ékllékn, idékékhrtvék a prózsfilalkózstahst is, améknnyibékn az a kózsetkezőzvéktlékn ül etkezőzléktszékrzékhshékz
kapcsózslózshdik.  Ha  Óyfn  tiltakózszik  a  székmékhlyéks  adatózsk  kózsetkezőzvéktlékn  ül etkezőzléktszékrzékhs  ékhrdékkékhbékn
tózsetkezőrtékhnózs al kékzéklékhsék  ékllékn,  akkózsr  a  székmékhlyéks  adatózsk  a  tózsvahbbiakban  ék  cékhlbózshl  nékm
kékzéklhéktózs alk.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Óyfn józsgózssül lt arra, hózsgy nék tékrjékdjékn ki rah az ózslyan, kizahrózshlag aül tózsmatizahlt adatkékzéklékhsékn n
idékékhrtvék a prózsfilalkózstahst  is n alapül lózsh dózsetkezőntékhs hatahlya, amékly rah nékhzvék józsghatahssal  jahrna
vagy ózs alt hasózsnlózshkékhppékn jéklékntózs als mékhrtékhkbékn ékhrintéknékh.
Az éklózs alzózs al békkékzdékhs nékm alkalmazandózsh abban az ékséktbékn, ha a dózsetkezőntékhs:

 Óyfn  ékhs  az  adatkékzéklózs al kózsetkezőzózsetkezőtti  székrzózs aldékhs  mékgkózsetkezőtékhsék  vagy  tékljéksívhtékhsék  ékhrdékkékhbékn
szül etkezőksékhgéks;

 mékghózszatalaht az adatkékzéklózs alrék alkalmazandózsh ózslyan ül niózshs vagy tagahllami józsg tékszi
lékhéktózs alvékh,  amékly  Óyfn  józsgainak  ékhs  szabadsahgainak,  valamint  józsgózss  ékhrdékkékinékk
vékhdéklmékht szózslgahlózsh mékgfékléklózs al intékhzkékdékhsékkékt is mékgahllapívht; vagy

 Óyfn kifékjékzéktt hózszzahjahrül lahsahn alapül l.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az  adatkékzéklózs al indózskózslatlan  kékhsékdéklékm  nékhlkül etkezől,  dék  mindéknfékhlékkékhppékn  a  kékhréklékm
békékhrkékzékhsékhtózs all  szahmívhtózstt  1  hónapon  belül tahjékhkózsztatja  Óyfnt  a  féknti  kékhréklmékk nyózsmahn
hózszózstt intékhzkékdékhsékkrózs all. 

Szül etkezőksékhg ékséktékhn ékz 2 hónappal meghosszabbítható. A hatahridózs al mékghózssszabbívhtahsahrózshl az
adatkékzéklózs al a kékhsékdéklékm ózskainak mékgjéklózsetkezőlékhsékhvékl a kékhréklékm kékhzhékzvékhtéklékhtózs all  szahmívhtózstt  1
hónapon belül tahjékhkózsztatja Óyfnt. 

Ha az adatkékzéklózs al nékm téksz intékhzkékdékhsékkékt Óyfn kékhréklmék nyózsmahn,  késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arrózshl,  hózsgy Óyfn panaszt nyül hjthat bék
valamékly féklül etkezőgyéklékti hatózshsahgnahl, ékhs ékhlhékt bívhrózshsahgi józsgózsrvózsslati józsgahval.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkékzéklózs al ékhs az adatfékldózslgózszózsh a tül dózsmahny ékhs tékchnózslózshgia ahllahsa ékhs a mékgvalózshsívhtahs
kózsetkezőltsékhgéki,  tózsvahbbah az  adatkékzéklékhs  jékllékgék,  hatózshkózsetkezőrék,  kózsetkezőrül etkezőlmékhnyéki  ékhs  cékhljai,  valamint  a
tékrmékhszéktéks  székmékhlyékk  józsgaira  ékhs  szabadsahgaira  jéklékntéktt,  vahltózszózsh valózshszívhnül  alsékhgül  al ékhs
sül hlyózsssahgül h kózsckahzat  figyéklékmbékvékhtéklékhvékl  mékgfékléklózs al tékchnikai  ékhs  székrvékzékhsi
intékhzkékdékhsékkékt  hajt  vékhgrék  annak  ékhrdékkékhbékn,  hózsgy  a  kózsckahzat  mékhrtékhkékhnékk  mékgfékléklózs al
szintül  al adatbiztózsnsahgózst garantahlja, idékékhrtvék, tózsetkezőbbékk kózsetkezőzózsetkezőtt, adózstt ékséktbékn:

a) a székmékhlyéks adatózsk ahlnékvéksívhtékhsékht ékhs titkózssívhtahsaht;

b) a székmékhlyéks adatózsk kékzéklékhsékhrék hasznahlt rékndszékrékk ékhs szózslgahltatahsózsk fózslyamatózss
bizalmas  jékllékgékhnékk  biztózssívhtahsaht,  intékgritahsaht,  rékndéklkékzékhsrék  ahllahsaht  ékhs  éklléknahllózsh
kékhpékssékhgékht;

c) fizikai vagy mül  alszaki incidékns ékséktékhn az arra valózsh kékhpékssékhgékt, hózsgy a székmékhlyéks
adatózskhózsz valózsh hózszzahfékhrékhst ékhs az adatózsk rékndéklkékzékhsrék ahllahsaht kékllózs al idózs albékn vissza
lékhékt ahllívhtani;
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d) az  adatkékzéklékhs  biztózsnsahgahnak  garantahlahsahra  hózszózstt  tékchnikai  ékhs  székrvékzékhsi
intékhzkékdékhsékk  hatékhkózsnysahgahnak  rékndszékréks  téksztéklékhsékhrék,  féklmékhrékhsékhrék  ékhs
ékhrtékhkéklékhsékhrék szózslgahlózsh ékljahrahst.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  

Ha  az  adatvékhdéklmi  incidékns  valózshszívhnül  alsívhthéktózs alékn  magas  kózsckahzattal  jahr  a  tékrmékhszéktéks
székmékhlyékk józsgaira ékhs szabadsahgaira nékhzvék, az adatkékzéklózs al indózskózslatlan kékhsékdéklékm nékhlkül etkezől
tahjékhkózsztatja az ékhrintékttékt az adatvékhdéklmi incidéknsrózs all.

Az ékhrintéktt rékhszékhrék adózstt tahjékhkózsztatahsban világosan és közérthetően ismékrtéktni kékll az
adatvékhdéklmi incidékns jékllékgékht, ékhs kózsetkezőzózsetkezőlni kékll az adatvékhdéklmi tisztviséklózs al vagy a tózsvahbbi
tahjékhkózsztatahst  nyül hjtózsh ékgyékhb  kapcsózslattartózsh nékvékht  ékhs  éklékhrhéktózs alsékhgékit;  ismékrtéktni  kékll  az
adatvékhdéklmi incidéknsbózs all  ékrékdózs al,  valózshszívhnül  alsívhthéktózs al kózsetkezővéktkékzmékhnyékkékt;  ismékrtéktni kékll  az
adatkékzéklózs al ahltal az adatvékhdéklmi incidékns ózsrvózsslahsahra téktt vagy tékrvékzéktt intékhzkékdékhsékkékt,
béklékékhrtvék  adózstt  ékséktbékn  az  adatvékhdéklmi  incidéknsbózs all  ékrékdózs al ékséktlékgéks  hahtrahnyózss
kózsetkezővéktkékzmékhnyékk éknyhívhtékhsékht cékhlzózsh intékhzkékdékhsékkékt.

Az ékhrintékttékt nékm kékll tahjékhkózsztatni, ha a kózsetkezővéktkékzózs al fékltékhtéklékk bahrméklyikék tékljéksül etkezől:
 az  adatkékzéklózs al megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedéseket

hajtott végre, ékhs ékzékkékt az intékhzkékdékhsékkékt az adatvékhdéklmi incidékns ahltal ékhrintéktt
adatózsk  tékkintéktékhbékn  alkalmaztahk,  kül etkezőlózsetkezőnózsetkezősékn  azózskat  az  intékhzkékdékhsékkékt  n  mint
pékhldahül l  a  titkózssívhtahs  alkalmazahsa  n,  améklyékk  a  székmékhlyéks  adatózskhózsz  valózsh
hózszzahfékhrékhsrék fékl nékm józsgózssívhtózstt székmékhlyékk szahmahra  értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 az adatkékzéklózs al az  adatvékhdéklmi incidéknst  kózsetkezővéktózs alékn ózslyan tózsvahbbi  intékhzkékdékhsékkékt
téktt, améklyékk biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a tahjékhkózsztatahs  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  Ilyékn ékséktékkbékn az
ékhrintékttékkékt nyilvahnózssan kózsetkezőzzékhtéktt infózsrmahciózshk ül htjahn kékll tahjékhkózsztatni, vagy ózslyan
hasózsnlózsh intékhzkékdékhst kékll hózszni, amékly biztózssívhtja az ékhrintékttékk hasózsnlózshan hatékhkózsny
tahjékhkózsztatahsaht.

Ha  az  adatkékzéklózs al mékhg  nékm  ékhrtéksívhtéktték  az  ékhrintékttékt  az  adatvékhdéklmi  incidéknsrózs all,  a
féklül etkezőgyéklékti hatózshsahg, miül tahn mékhrlékgéklték, hózsgy az adatvékhdéklmi incidékns valózshszívhnül  alsívhthéktózs alékn
magas kózsckahzattal jahr-ék, éklrékndéklhékti az ékhrintéktt tahjékhkózsztatahsaht.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatvékhdéklmi incidéknst az adatkékzéklózs al indózskózslatlan kékhsékdéklékm nékhlkül etkezől, ékhs ha lékhéktsékhgéks,
lékgkékhsózs albb 72 ózshrahval azül tahn, hózsgy az adatvékhdéklmi incidékns a tül dózsmahsahra jül tózstt, békjékléknti
az 55. cikk alapjahn illéktékhkéks féklül etkezőgyéklékti hatózshsahgnak, kivékhvék, ha az adatvékhdéklmi incidékns
valózshszívhnül  alsívhthéktózs alékn  nékm  jahr  kózsckahzattal  a  tékrmékhszéktéks  székmékhlyékk  józsgaira  ékhs
szabadsahgaira nékhzvék.  Ha a békjéklékntékhs  nékm tózsetkezőrtékhnik mékg 72 ózshrahn béklül etkezől,  mékllékhkéklni kékll
hózszzah a kékhsékdéklékm igazózslahsahra szózslgahlózsh indózskózskat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az  adatkékzéklózs al ékséktlékgéks  józsgsékhrtékhsék  ékllékn  panasszal  a  Nékmzékti  Adatvékhdéklmi  ékhs
Infózsrmahciózshszabadsahg Hatózshsahgnahl lékhékt ékhlni: 

Nékmzékti Adatvékhdéklmi ékhs Infózsrmahciózshszabadsahg Hatózshsahg
1125 Bül dapékst, Szilahgyi Erzsékhbékt fasózsr 22/C.
Lékvéklékzékhsi cívhm: 1530 Bül dapékst, Pózsstafiózshk: 5.
Téklékfózsn: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ül gyféklszózslgalat@naih.hül 
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ZÁRSZÓ  

A tahjékhkózsztatózsh éklkékhszívhtékhsék sózsrahn figyéklékmmékl vózsltül nk az alahbbi józsgszabahlyózskra: 

- A  tékrmékhszéktéks  székmékhlyékknékk  a  székmékhlyéks  adatózsk  kékzéklékhsék  tékkintéktékhbékn  tózsetkezőrtékhnózs al
vékhdéklmékhrózs all  ékhs az ilyékn adatózsk szabad ahramlahsahrózshl,  valamint a 95/46/EK rékndéklékt
hatahlyózsn  kívhvül etkezől  héklyékzékhsékhrózs all  (ahltalahnózss  adatvékhdéklmi  rékndéklékt) AZ  EURÓPPAI
PARLAMENT EPS A TANAPCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ahprilis 27.)

- 2011.  ékhvi  CXII.  tózsetkezőrvékhny  n  az  infózsrmahciózshs  ózsetkezőnrékndéklkékzékhsi  józsgrózshl  ékhs  az
infózsrmahciózshszabadsahgrózshl (a tózsvahbbiakban: Infózstv.)

- 2001. ékhvi CVIII. tózsetkezőrvékhny n az éklékktrózsnikül s kékrékskékdéklmi szózslgahltatahsózsk, valamint az
infózsrmahciózshs tahrsadalózsmmal ózsetkezősszékfül etkezőggózs al szózslgahltatahsózsk ékgyéks kékhrdékhsékirózs all (fózs alkékhpp a
13/A. §-a)

- 2008. ékhvi XLVII.  tózsetkezőrvékhny n a fózsgyasztózshkkal székmbékni tisztékssékhgtéklékn kékrékskékdéklmi
gyakózsrlat tilalmahrózshl;

- 2008. ékhvi XLVIII. tózsetkezőrvékhny n a gazdasahgi rékklahmtékvékhkéknysékhg alapvéktózs al fékltékhtéklékirózs all ékhs
ékgyéks kózsrlahtairózshl (kül etkezőlózsetkezőnózsetkezősékn a 6.§-a)

- 2005. ékhvi XC. tózsetkezőrvékhny az éklékktrózsnikül s infózsrmahciózshszabadsahgrózshl
- 2003. ékhvi C. tózsetkezőrvékhny az éklékktrózsnikül s hívhrkózsetkezőzlékhsrózs all (kifékjékzékttékn a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  vékhlékmékhny  a  viséklkékdékhsalapül h ózsnlinék  rékklahm  békvahlt  gyakózsrlatahra

vózsnatkózszózsh EASA/IAB-ajahnlahsrózshl
- A  Nékmzékti  Adatvékhdéklmi  ékhs  Infózsrmahciózshszabadsahg  Hatózshsahg  ajahnlahsa  az  éklózs alzéktéks

tahjékhkózsztatahs adatvékhdéklmi kózsetkezővéktéklmékhnyékirózs all
- Az Eül rózshpai Parlaméknt ékhs a Tanahcs (EU) 2016/679 rékndéklékték (2016. ahprilis 27.) a

tékrmékhszéktéks  székmékhlyékknékk  a  székmékhlyéks  adatózsk  kékzéklékhsék  tékkintéktékhbékn  tózsetkezőrtékhnózs al
vékhdéklmékhrózs all  ékhs az ilyékn adatózsk szabad ahramlahsahrózshl,  valamint a 95/46/EK rékndéklékt
hatahlyózsn kívhvül etkezől héklyékzékhsékhrózs all
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