ADATVÉDELMI POLITIKA,
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
1. Általános rendelkezések
A Market Store Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1046 Budapest Kunhalom utca
38.; cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-399192), mint Adatkezelő az általa üzemeltetett
https://halpatko.hu weboldalt és az azon működtetett webáruházat (amely a
https://halpatko.hu/uzlet) aloldalról érhető el), valamint az azokon meghatározott egyéb
címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz
kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen
Adatvédelmi politika, adatkezelési szabályzat és tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a
weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja
el a jelen Adatvédelmi politika, adatkezelési szabályzat és tájékoztató rendelkezéseit.
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes
adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz
való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek
magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.
A Market Store Kft. számára kiemelt fontosságú cél a Felhasználók által rendelkezésre
bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának
biztosítása. A Market Store Kft. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához
szükségesek.
Adatkezelő és Adatfeldolgozó a Jelen Szabályzat tekintetében:
a) Cégnév: Market Store Korlátolt Felelősségű Társaság
b) Székhelye: 1046 Budapest Kunhalom utca 38.
c) Postacíme: Market Store Korlátolt Felelősségű Társaság
Kunhalom utca 38.
HU-1046 Budapest
Magyarország
d) Elektronikus (e-mail) cím: info@mstore.at
e) Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
f) Cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-399192
g) Adószáma: 26221199-2-41
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2. Jogszabályi háttér
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az
adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre
elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43. § (e) pont
•
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
•
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
•
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
•
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
•
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
•
A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó
működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk
kezelésről és védelméről szóló 2. számú melléklete
•
Az Online Privacy Alliance ajánlásai
•
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a személyes adatok kezelésére és védelmére
elsősorban a GDPR-ban rögzített fogalmak és rendelkezések az irányadóak, azonban
Magyarország területén az Info. Törvény azon rendelkezései is alkalmazandóak, amelyek a
GDPR-ban szabályozásra nem kerültek, amennyiben azok a GDPR-ba nem ütköznek.
3. A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fogalmak és értelmezéseik:
3/A. A személyes adatokkal kapcsolatos, a GDPR-ban meghatározott egyes fogalmak és
értelmezéseik:
•

(1) érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.

(2) 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.

•

(3) 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,

•
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felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
(4) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából.

•

(5) „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
helyzethez,
egészségi
állapothoz,
személyes
preferenciákhoz,
érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

•

(6) „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.

•

(7) „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon - centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

•

(8) „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.

•

(9) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.

•

(10) „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.

•

(11) „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.

•

(12) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a

•
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megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
(13) „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.

•

(14) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára
vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
•
(15) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
•

(16) „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról.

•

(17) „tevékenységi központ”:
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és
eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén
hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések
végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi
központnak tekinteni;
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az
Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak.

•

(18) „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy
jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre
vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

•

(19) „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

•

(20) „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött
vállalkozások.

•
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(21) „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező
adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az
ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások
ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy
ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

•

(22) „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;

•

(23) „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén
rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a
felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

•

(24) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül
sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően
jelentős mértékben érint érintetteket.

•

(25) „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy
az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a
kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira
és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására
jelentett kockázatok jelentőségét.

•

(26) „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv * 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
szolgáltatás;

•

(27) „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

•

3/B. A személyes adatokkal kapcsolatos, kizárólag az Info. törvényben meghatározott
egyes fogalmak és értelmezéseik:
(1) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

•
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(2) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

•

(3) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.

•

•

(4) nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

(5) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges.

•

(6) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából.

•

(7) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.

•

(8) adatmegsemmisítés:
megsemmisítése.

•

•

az

adatot

tartalmazó

adathordozó

teljes

fizikai

(9) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

(10) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

•

(11) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

•

•

(12) harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4. Az adatkezelés alapelvei és jogszerűsége
4.1. A személyes adatok kezelésére a
- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
- a célhoz kötöttség;
- az adattakarékosság;
- a pontosság;
- a korlátozott tárolhatóság;
- az integritás és bizalmas jelenjenek;
- az elszámoltathatóság
elveinek figyelembevételével és betartásával kerülhet sor.
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4.2. A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben
legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
Amennyiben az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges, az adatkezelés jogalapját az uniós jognak vagy
azon tagállami jognak kell megállapítania, amelynek hatálya alá az adatkezelő tartozik., vagy
a következőknek:
Az adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással kell meghatározni, illetve a közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés tekintetében annak szükségesnek kell lennie valamely,
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához.
4.3. A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában
Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése azon alapul, hogy azok kezeléséhez az
érintett egy vagy több konkrét célból hozzájárulását adta, a közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes
adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem
töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta
meg, illetve engedélyezte.
Az adatkezelő - figyelembe véve az elérhető technológiát - észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy
ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog
gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.
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4.4. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok (a személyes adatok különleges kategóriái) kezelése tilos.
A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése nem tilos, ha:
a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az
(1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;
b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei
teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és
érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami jog, illetve a
tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi;
c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem
képes a hozzájárulását megadni;
d) az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány,
egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű
tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen
szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel
rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes
adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli
személyek számára;
e) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten
nyilvánosságra hozott;
f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;
g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján,
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való
jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő
és konkrét intézkedéseket ír elő;
h) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján
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vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben
említett feltételekre és garanciákra figyelemmel;
i) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő
garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
j) az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az
elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges
tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét
intézkedéseket ír elő;
A fentiekben említett személyes adatokat abban az esetben lehet megelőző egészségügyi vagy
munkahelyi egészségügyi célokból kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által
vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az
arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén
uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.
4.5. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás feltételei
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos
és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely
olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének - beleértve
a szolgáltatások nyújtását is - feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások során történő adatkezelés további elvei
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A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges
azonosító adatokat.
A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj
meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
A Szolgáltató - az előző bekezdésben meghatározottakon túlmenően - 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 Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző
bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának
növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom
eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az
igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
A Szolgáltatónak a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
elektronikus hírközlő eszközöket úgy kell megválasztania és üzemeltetnie, hogy a kezelt adat
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
c) változatlansága igazolható (adatintegritás),
d) a jogosulatlanul hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel köteles gondoskodni az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
6. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed
ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában
értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket
a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem
hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak,
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melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes
adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználóinak bármely adatának felvétele,
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben
tájékoztatja őt adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden
olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a
Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező
adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet
tájékoztatni kell adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve
feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály
rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat
felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden
esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés
útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az
olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat
jogszerűen esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek
teljesítésére.
Minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak
igénybevételére irányul, illetőleg olyan esetekben, amikor a Szolgáltató számára, a
felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a Felhasználó kiskorú, a
Szolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag
lehetséges - kizárólag előzetes szülői (felügyelői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen
esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás igénybevételét.
•

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes
hozzájáruláson alapul. A Market Store Kft. a Felhasználók által átadott adatok helyességéért
felelősséget nem vállal.
a.) Kapcsolat/Webshop használat: A weboldalon, a webshop felület megnyitásával lehetőség
van a „Kapcsolat” menüpont alatt az „Érdeklődés” mező kitöltésével közvetlen
üzenetküldésre, amellyel az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott
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személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolat felvétele, a
feltett kérdésekkel kapcsolatban történő tájékoztatás.
Ehhez a következő adatok megadása szükséges:
- név
- e-mail cím
- üzenet
A konkrét üzenetét az Érintett az „Tovább” gomb megjelölésével tudja elküldeni a Market
Store Kft. részére.
A fentieken túl, a webshopot az Érintett használhatja Regisztrált vásárlóként, illetve, új
vásárlóként regisztráció nélkül.
A/1. Webshop használata regisztráció nélkül
Amennyiben az érintett regisztráció nélküli vásárlóként kívánja a webshopot használni és ott
terméket vásárolni a kosár termékeinek megrendeléséhez a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ”
gombra kattintva juthat el a Vevő.
A „PÉNZTÁR” menüpontban a vásárlás véglegesítéséhez az Érintett részéről az alábbi
személyes adatok megadása szükséges:
- vezetéknév
- keresztnév
- értesítési telefonszám
- e-mail cím
- számlázási név, ha az Érintett nevétől eltér
- számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok
A fenti adatok megadásával az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott
személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Adatkezelőtől történő vásárlással
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése, továbbá az Adatkezelővel történő
szerződéskötés előkészítéséhez szükséges adatok megismerése.
A fenti adatok megadását követően a vásárlás folytatására a „TOVÁBB” gomb
megnyomásával van lehetőség, amelyet követően a kívánt szállítási mód kiválasztására kerül
sor.
Amennyiben az Érintett szállítási módként a házhoz szállítást választja, ahhoz az alábbi
személyes adat megadása szükséges:
- szállítási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok
A fenti adatok megadásával az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott
személyes adatok kezelésére, továbbá arra, hogy az ezen folyamatig az Érintett által megadott
személyes adatokat a házhoz szállítás végző MLP futárszolgálat részére továbbítsa. Az
adatkezelés célja az Érintett által megvásárolni kívánt terméknek az Érintett által megjelölt
helyre történő eljuttatása.
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A fentieket követően a „TOVÁBB” gomb megnyomásával a kívánt fizetési mód
kiválasztására van lehetősége az Érintettnek.
Amennyiben az Érintett bankkártyás vagy hitelkártyás fizetési módozatot választ, a vásárlás
folytatására a „TOVÁBB” gomb megnyomásával van lehetőség, amelyet követően a rendelés
összesítésére kerül sor, s amennyiben azt az Érintett megfelelőnek találta, a
„MEGRENDELÉS” gomb megnyomásával küldheti el megrendelését.
Bankkártyás vagy hitelkártyás fizetési mód választása esetén az Érintett automatikusan
átkerül a Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltató megfelelő oldalára, ahol az alábbi személyes
adatait köteles megadni:
- kártyán feltüntetett név;
- kártyaszám;
- kártya érvényességi ideje.
A fenti adatok megadásával az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott
személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Érintett által megvásárolni kívánt
termék vételárának a megfizetése.
Az Érintett tudomással rendelkezik arról és elfogadja, hogy a vásárlás véglegesítését követően
az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkelezőre vonatkozó
jogszabályok – így különösen az adókötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok – által előírt
célból és időtartamon belül továbbra is kezelje.
A/2. Webshop használata regisztrált vásárlóként
A webshopban lehetőség van arra, hogy az Érintett az esetleges rendszeres webshop használat
megkönnyítése érdekében regisztrálja magát vásárlóként (így gyorsabban tud vásárolni,
naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit),
amelyhez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
- vezetéknév
- keresztnév
- értesítési telefonszám
- e-mail cím
- jelszó
- számlázási név, ha az Érintett nevétől eltér
- számlázási cím: ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok
- szállítási cím, ha az a számlázási címtől eltér
A fenti adatok megadásával az Érintett felhatalmazza az Adatkezelőt az oldalon megadott
személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés célja az Adatkezelőtől történő vásárlással
kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése, továbbá az Adatkezelővel történő
rendszeres szerződéskötések előkészítéséhez szükséges adatok megismerése.
A weboldal használata során az Adatkezelő által történő hozzájárulását az Érintett az erre
szolgáló „a weboldal és webáruház vásárlási feltételeit és az adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltakat elfogadom” ikon bejelölésével kifejezetten is kinyilvánítja, s egyben megadja.
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Az elfogadásra szolgáló ikon bejelölésével az Érintett elismeri, hogy a hozzájárulását
önkéntesen tette meg, továbbá, hogy a hozzájárulás megadása az Adatkezelő konkrét,
megfelelő és egyértelmű tájékoztatásán alapul.
A/3. A regisztráció törlése
Az Érintett jogosult arra, hogy a regisztrációját törölje, amellyel az adatkezeléshez törtnő
hozzájárulását visszavontnak kell tekinteni.
Az Érintett a regisztrációját az alábbiak szerint tudja törölni:
Az Érintett, mint regisztrált felhasználó a fiókjába történő bejelentkezéskor a személyes
adatainak törlésére szolgáló gombbal minden adatát törölni tudja a webáruházból, illetve a
személyes adatai, valamint a regisztráció törlését e-mailben is kérelmezheti az Érintett az
laszlomark@markteam címre küldött e-mailben. A regisztráció törlése esetén valamennyi
függőben lévő megrendelés törlésre került.
A regisztráció törlését követően az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag azon
célból és időtartamig kezelheti, amelyeket számára a vonatkozó jogszabályok – így különösen
az adókötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok - előírnak.
Ezen esetekben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére továbbra is
jogszerű marad, ugyanis az Adatkezelő által történő adatkezelés a továbbiakban a GDPR. 6.
cikk (1) bekezdés c.) pontján alapul.
b.) Anonim igénybe vevő azonosító (cookie): A cookie egy rövid szöveges fájl, amit a
webszerverünk elküld az Érintett eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről
mobiltelefontról vagy tabletről). Vannak ideiglenes (munkamenet) cookie-k, amelyek
automatikusan törlődnek az Érintett eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és vannak
hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az Érintett eszközén (ez
függ az Érintett eszközének beállításától is). Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim
igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem
képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, email cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a
megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az
adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.
Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek
információhasználati szokásairól és ezáltal javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a
Portál látogatása során testre szabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen
meg.
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedi
azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Amennyiben az Érintett nem tiltja le a
cookie-k használatát a fent jelzett módokon, azzal az Érintett elfogadja, hogy az oldalunk
böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k
letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.
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c.) Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata: A Portálon a
bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek
engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével
az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a
Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához. Amennyiben az Érintett be van
jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat
a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja. Amennyiben az Érintett a megfelelő
gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi
hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja. Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a
Facebook/Twitter/Google Plus/Youtube általi további feldolgozására és felhasználására,
személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a
Facebook//Twitter/ Google Plus/Youtube adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
d.) Remarketing kódok: A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook
remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak
megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és
szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a
későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve
a facebook-on. Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre
szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.
e.) Naplóállományok (logfile-ok): A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer
automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
- a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
- a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és
az operációs rendszer típusa
- a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos
működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen
adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez
használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a felhasználó
azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem
kapcsolja össze.
f.) Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a
szolgáltatót (Be. 71. §).
A Márk Team Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
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A Szolgáltató szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem
kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal, sem egyéb
adatbázisával.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatokat a Market Store Kft. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett,
saját „központi” számítógépén tároljuk.
•

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg
visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes
adatait az Adatkezelő törölni köteles, kivéve, ha azok tárolására valamely jogszabályban
meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében köteles.
A naplófájlokban tárolódó adatokat az Adatkezelő 6 évig tárolja, ezt követően törli az
adatokat. A regisztráció során megadott adatokat a Felhasználó kezdeményezésére törli az
Adatkezelő, a törlési igény bejelentésétől számított 30 munkanapon belül. A törlési igényt emailben support@halpatko.hu címre kell eljuttatni.
A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat – ideértve a telefonos ügyintézés során készült
hangfelvételt is- az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az
általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja.
A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés
érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

•

Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon:

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a
szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a
Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a
http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. A weboldal
szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi
feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.
Amennyiben a weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele üzleti
kapcsolatban álló céggel üzemelteti, a Szolgáltató üzemeltető partnere - a Szolgáltató nevében
és képviseletében eljárva a Szolgáltató javára - gyűjti a személyes adatokat, amely
adatkezelésre szintén a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.
Amennyiben a weboldal valamely tartalompartnerével közös szolgáltatást tart fenn, a
személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzatban
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foglaltak - a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú
adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - ekkor is irányadóak.
Az e bekezdésben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás, illetve adatfeldolgozás
során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó személye.
7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és a jogérvényesítési
lehetőségek:
Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016.
április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) alapján jár el. A Felhasználó
jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,
Telefon: 06 -1- 391-1400, Telefax: 06-1-391-1410, E-mail: info@naih.hu) segítségét is.
7.1. Az érintett jogai
Az érintettet megilleti a
- hozzáféréshez való jog;
- a helyesbítéshez való jog;
- a törléshez való jog;
- az adatkezelés korlátozásához való jog;
- az adathordozhatósághoz való jog;
- a tiltakozáshoz való jog.
Az érintett a hozzáférési joga alapján 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 következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
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h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a garanciákról.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az érintett a helyesbítéshez való joga alapján 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.
Az érintett a törléshez való joga alapján 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 az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezelésének alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés
érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekek részére, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt az érintett kérelmére törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
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forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Az érintett törléshez való jogához kapcsolódó rendelkezések nem alkalmazandóak,
amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az érintett az adatkezelés korlátozásához való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az érintett az adathordozhatósághoz való joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
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a) az adatkezelés a érintett kifejezett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha
ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti az adatok törléséhez való
jogát az érintettnek. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
Az érintett a tiltakozáshoz való joga alapján jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, amely
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
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Az előzőekben felsorolt jogokon túl az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,
kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya,
amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ezen jogosultság nem illeti meg az érintettek és a fenti rendelkezés nem alkalmazandó abban
az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges, illetve a döntés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az
adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és
jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben
kifogást nyújtson be.
A döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak különleges kategóriáin, kivéve, ha a
személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséhez az érintett kifejezett hozzájárulását
adta, vagy azok kezelése jelentős közérdek miatt szükséges, és az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére
került sor.

A fentiekben biztosított jogokon túl az érintett jogosult arra, hogy az adatvédelmi incidensről
tájékoztatást kapjon az alábbiak szerint.
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.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és
intézkedéseket:
- közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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7.2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas
garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy
az azok elérhetőségére való hivatkozás.
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének
időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az
érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett kifejezetten hozzájárulásán - ideértve a személyes adatok különleges kategóriáit
is - alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
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adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
bír.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az
eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.
Az ezen pont szerinti rendelkezések nem alkalmazandóak, ha és amilyen mértékben az érintett
már rendelkezik az információkkal.

7.3. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47.
cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
A fentiekben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az
érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
joga;
d) az érintett kifejezetten hozzájárulásán - ideértve a személyes adatok különleges kategóriáit
is - alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való
23

jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel
bír.
Az adatkezelő a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az ezen pontban említett rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében
foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy
amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az
adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia - az információk nyilvánosan elérhetővé
tételét is ideértve - az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
7.4. Átláthatóság és intézkedések
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Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 7.2. és 7.3. pontban említett valamennyi
információt és a 7.1. pontban körül írtakra, valamint az adatvédelmi incidensre vonatkozó
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett
bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott
esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is
adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő elősegíti az érintett 7.1 pont szerinti jogainak a gyakorlását. Ha az adatkezelő
bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, az adatkezelő
az érintett 7.1. pont szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 7.1. pont szerinti jogosultságokon
alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
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.
A 7.2. és 7.3. pont szerinti információkat és a 7.1. pontban körül írtakra, valamint az
adatvédelmi incidensre vonatkozó tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. 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) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt
terheli.
Az azonosítást nem igénylő adatkezelés sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott
kétségei vannak a 7.1 pont szerinti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
Az érintett részére a 7.2. és 7.3. pont alapján nyújtandó információkat szabványosított
ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól
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látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az
elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 92. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el az ikonok által megjelenítendő információk és a szabványosított
ikonok biztosítására vonatkozó eljárások meghatározása céljából.
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 7. pontban foglalt és az adatvédelmi incidensről történő
tájékoztatásra vonatkozó, valamint a 7.1. pontban meghatározott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében a személyes adatok
kezelésére vonatkozó elvek, jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben
tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez
szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a
monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális
biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)-e) és a g) pontban említett esetekben - akár alkalmanként - a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
A fentiekben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
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e) az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha
ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
7.5 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 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 GDPR ezen
adatvédelmi szabályzatban is körülírt szabályait.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy
az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

7.6. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
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Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 7.5. pont
alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.7 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a
GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban biztosított
jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
7.8. Az érintettek képviselete
Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, a 7.6-7.8.
pontokban említett jogoknak a nevében való gyakorlásával, valamint - ha a tagállam joga ezt
lehetővé teszi - a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű
szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának
megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket
szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik
vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az adott tagállamban a fenti bekezdésében említett
bármely szerv, szervezet vagy egyesület - az érintettől kapott megbízástól függetlenül jogosult legyen arra, hogy az eljárni jogosult felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be,
valamint, hogy gyakorolja a 7.7.-7.8. pontokban említett jogokat, ha megítélése szerint az
érintett személyes adatainak kezelése következtében megsértették az érintett e rendelet
szerinti jogait.
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7.9. A kártérítéshez való jog és a felelősség
Minden olyan személy, aki a GDPR ezen adatvédelmi szabályzatban ismertetett rendelkezései
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett
kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért,
amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés
által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges
kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell
megindítani, amely a 7.8 pontban említett tagállam joga szerint illetékes.
Az Adatkezelő azon fáradozik, hogy az Ön adatai mindig aktuálisak legyenek. Ezért kérjük,
hogy adatai változásáról tájékoztasson minket. Amennyiben Ön az adatait online regisztráció
során adta meg, akkor ezen az úton módosíthatja is azokat.

29

