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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE
VONATKOZÁSÁBAN

BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a
továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak
érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett
jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

I. FEJEZET
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom-meghatározásokat a Rendelet 4. cikke
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
(1). „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
(2). „adatkezelés”: a 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, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
(3). „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
(4). „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
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helyzethez,
egészségi
állapothoz,
személyes
preferenciákhoz,
érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
(5). „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg,
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes
adatot nem lehet kapcsolni;
(6). „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
(7). „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
(8). „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(9). „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
(10). „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
(11). „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
(12). „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.
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II. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: HonlapCentrum Bt.
Székhely: 7627 Pécs, Hétvezér utca 25.
Cégjegyzékszám: 02-06-074510
Kamarai tagság: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Adószám: 25782512-1-02
Képviselő: Szabó Péter
Telefonszám: +36 70 388 46 20
E-mail: info@honlapkeszites-pecs.com
Honlap: www.honlapkeszites-pecs.com
(a továbbiakban: Társaság)

1. Tárhely-, e-mail szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
1.1. A szolgáltatáshoz szükséges kezelt adatok köre és célja
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az előfizető neve

Beazonosítás és kapcsolatfelvétel

Az előfizető email címe

A Társaság minden közleményét, értesítését és
számláját e-mailben küldi ki

Az előfizető telefonszáma

kapcsolatfelvétel, értesítés az igénybevett
szolgáltatással kapcsolatosan

Számlázási adatok

A számla vagy díjbekérő kiállításához szükséges

1.2. Az adatkezelés jogalapja és időtartama
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés
jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről).
Az adatok forrása: Az előfizető adatszolgáltatása.
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulással megadott adatok tárolása a hozzájárulás
visszavonásáig vagy a szerződés megszűnéséig tart. A szerződésteljesítéssel összefüggő
adatok tárolása a szerződés fenntartásáig és a biztonsági adatmentés (30 nap) meglétéig
tart. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő
ideig tart (pl. számviteli törvény rendelkezései szerint).
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A Társaság ügyfelei által a szolgáltatott tárhelyre feltöltött és ott tárolt adatok, az előfizetés
megszűnését követő 30. napon Társaságunk által törlésre kerülnek.
Társaságunk a szervere fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (szerver üzemeltetés) biztosítja. A Társaság részéről nem történik személyes
adattovábbítás az adatfeldolgozó részére.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: MikroVPS Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21. A. lház. 1. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-205021
Adószám: 25189861-2-43
Képviselő: Csárdi-Braunstein János
Telefonszám: +36 94 200 210
E-mail: support@mikrovps.hu
Honlap: www.mikrovps.net

2. Domain regisztrációs szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
2.1. A szolgáltatáshoz szükséges kezelt adatok köre és célja
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az előfizető neve

Domain regisztráció teljesítéséhez
szükséges

Az előfizető születési dátuma

A .hu és .eu végződésű domain név
regisztrációjához szükséges adat, egyéb
végződés esetén nem kötelező megadni.

Az előfizető személyi igazolvány száma

A .hu és .eu végződésű domain név
regisztrációjához szükséges adat, egyéb
végződés esetén nem kötelező megadni.

Az előfizető email címe

A Társaság minden közleményét,
értesítését és számláját e-mailben küldi ki

Az előfizető telefonszáma

A domain regisztráció teljesítéséhez
valamint kapcsolatfelvételhez szükséges

Számlázási adatok

A számla vagy díjbekérő kiállításához
szükséges

2.2. Az adatkezelés jogalapja és időtartama
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az adatkezelés
jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain
regisztrációs Szabályzatok).
Az adatok forrása: Az előfizető adatszolgáltatása.
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Az adatkezelés időtartama: Az adatfeldolgozás a Társaság részéről, az elektronikus úton
beérkező domain igénylőlap beérkezésének időpontjától kezdődik és a domain regisztrációs
szolgáltatónak történő adattovábbítást követően a domain név regisztrációjának
megerősítéséig tart. Ezt követően az igénylőlap 10 napon belül törlésre kerül, az azon
található adatokat nem kezeljük a továbbiakban.
A Társaságunk adatfeldolgozóként, a domain regisztráció teljesítéséhez több külső
szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban levő
természetes személyek személyes adatait is.
Ezen adatkezelők megnevezése a következő:

.hu és .eu domain regisztráció esetén:
Továbbított adatok köre: Név, személyi igazolvány száma, születési dátum, postázási adatok,
telefonszám, email cím.
Cégnév: Intrex-Hosting Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 49. 4. ép.
Cégjegyzékszám: 07-09-012967
Adószám: 13929646-2-07
Képviselő: Zsákai Róbert
Telefonszám: +36 1 987 68 59
E-mail: info@intrex.hu
Honlap: intrex.hu
Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich János utca 36. 1/8.
Cégjegyzékszám: 03-09-109150
Adószám: 12539833-2-03
Képviselő: Syrovátka Erich
Telefonszám: +36 76 550 174
E-mail: szamlazas@forpsi.hu
Honlap: www.forpsi.hu

.com, .net, .org, .info és .biz domain regisztráció esetén:
Továbbított adatok: Név, postázási adatok, telefonszám, email cím.
Cégnév: GoDaddy.Com LLC
Székhely: 14455 North Hayden Road Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, USA
Adószám: 465769934
Telefonszám: +1 480 505 8800
E-mail: privacy@godaddy.com
Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN9xAAG&status=Active
Honlap: www.godaddy.com
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Cégnév: Namecheap, Inc.
Székhely: 4600 East Washington Street Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA
Telefonszám: +36 94 200 210
E-mail: legal@namecheap.com
Privacy policy: https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx
Honlap: www.namecheap.com

3. A fentiekben nem részletezett szolgáltatásainkhoz kapcsolódó adatkezelés
3.1. A szolgáltatáshoz szükséges kezelt adatok köre és célja
Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az ügyfél/ajánlatkérő neve

Megbízások teljesítése, árajánlat készítése és
kapcsolattartás, valamint üzletmenet
folytonosság biztosítása

Az ügyfél/ajánlatkérő email címe

Árajánlat készítése és kapcsolattartás

Az ügyfél/ajánlatkérő telefonszáma

Árajánlat készítése és kapcsolattartás

Számlázási adatok

A számla vagy díjbekérő kiállításához
szükséges

3.2. Az adatkezelés jogalapja és időtartama
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk 1 pontja alapján.
Az adatok forrása: Az ügyfél/ajánlatkérő adatszolgáltatása.
Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás felmondását
követően 30 nap. Árajánlatkérés esetén, az árajánlat beérkezését követő 6 hónapig.

4. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány
száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a számviteli törvények szerint.
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(3) A személyes adatok címzettje: a Társaság adózási, könyvviteli, valamint számlázási
adatfeldolgozója.

4.1.Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: DRB Consulting Kft.
Székhely: 7622 Pécs, Jókai utca 45. 1. em. 5.
Cégjegyzékszám: 02-09-080688
Adószám: 24834850-1-02
Képviselő: Kovácsné Vankó Edit
Telefonszám: +36 20 255 72 50
E-mail: iroda@drbconsulting.hu
Honlap: www.konyvelo-pecs.com

4.2. Társaságunk számlázási szolgáltatója
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 26.
Cégjegyzékszám: 01-09-921789
Adószám: 14825679-2-41
Képviselő: Kis Róbert
Telefonszám: +36 1 785 12 44
E-mail: support@billzone.eu
Honlap: www.billzone.eu

5. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés
5.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, nyilvántartása
(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként szerződött
természetes személy nevét, születési idejét, lakcímét, adószámát, vállalkozói, őstermelői
igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét,
telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is,
ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság. A személyes adatok
kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni
kell.
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5.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

6. Egyéb adatkezelések
6.1. Elektronikus levelezés
A Társaság és az Ügyfelek között keletkező elektronikus levelezést a szerződés időtartamát
követően 30 napig tároljuk.
A Társaságot megkereső potenciális ügyfelek által írt elektronikus levelezést a megkeresést
követően 6 hónapig tároljuk.

6.2. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
Adatkezelés köre: meglátogatott oldal címe, időpontja, a látogató IP címe, operációs
rendszer és böngésző típusa.
Adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének biztosítása, valamint az esetleges
visszaélések megakadályozása, anonim statisztikák készítése.
Adatkezelés jogalapja: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint az üzletmenet
folytonosság biztosítása és jogos érdek.
Adatkezelés időtartama: 1 év.
A látogatásról készült naplóállományok elemzése során Szolgáltató az adatokat nem rendeli
össze más adatbázissal, az Érintett azonosítására ezen adatok nem alkalmasak.

6.3. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket
(cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely
akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét
felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a
látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv)
és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről,
megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online
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bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal
használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt
nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal
üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és
a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa
böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:





a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja
böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a
rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében,
hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a
választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
https://www.honlapkeszites-pecs.com/cookie-beallitasok-modositasa-a-bongeszoben/
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy - szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.

6.4 Társaság honlapján alkalmazott sütik:
6.4.1 Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül
elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon
végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.)
13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
6.4.2 Használatot és teljesítmény mérést elősegítő sütik:
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Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A Google Analytics és AdWords konverzió követő sütik az oldal
monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal
felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál
további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonim
formában tárolják úgy, mint az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett oldalak, ezekhez
Társaságunk más formában nem fér hozzá. Az AdWords esetében, egy adott oldal
látogatottságára és az azon található „küldés” gombra kattintások számára kapunk
információkat (ezek személyes adatokat, beazonosíthatóságra tartalmazó adatokat nem
tartalmaznak), melyek teljesítmény mérési célokat szolgálnak.
Az adatkezelés időtartama: 14 hónap.
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

6.5. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság közösségi oldalain
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook,
Google+, LinkedIn és Twitter oldalt tart fenn.
(2) A Társaság közösségi oldalain felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott
panasznak.
(3) A Társaság közösségi oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság
nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook, Google+, LinkedIn és Twitter Adatvédelmi- és Szolgáltatási
Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Társaság nem felel a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,
hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a közösségi oldalak működéséből adódó
hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó
problémáért.

III. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett
jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk
meg.
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Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk)
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
(Rendelet 16. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog

Verzió: 1.0

Hatályos: 2018.05.25.

Utolsó módosítás: 2018.05.20.

12. oldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet
szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

IV. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI
(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
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(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 10.000 Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
HonlapCentrum Bt., 2018. május 25.
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