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BEVEZETÉS 

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

 

 A Homlokzatcentrum.hu szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 

megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként 

szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi 

igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-

címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját 

(vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), 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 Homlokzatcentrum.hu 

ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási 

feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének 

időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 

Név Tóth Szabolcs Károly ev 

Székhely: 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 30. 

Adószám: 64282271-2-29 

Weboldal: www.homlokzatcentrum.hu 

E-mail: info@homlokzatcentrum.hu 

Telefonszám: +36 20 9750472 

Nyilvántartási szám: 9149122 
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK: 

1., személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító ill. testi, fiziológiai genetikai stb. azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

2., adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet, 

vagy műveletek összessége. Pl.: Adatgyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,, 

hozzáférhetővé tétel, összehangolás, törlés, megsemmisítés.  

3., adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

meghatározza. Uniós vagy tagállami jog alapján meghatározható az adatkezelés céljai, 

eszközei, ill. az adatkezelő. 

4., adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Azon szervek 

adatkezelése, amelyek uniós vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá a személyes 

adatokhoz meg kell, hogy feleljen az adatkezelési céloknak megfelelő adatvédelmi 

szabályoknak. 

5., címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely 

egyéb szerv, amellyel a személyes adatokat közlik.  

6., 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. 

7., adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK 

1., Az személyes adatok kezelése: Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 

2., A személyes adatok gyűjtése: Egyértelmű, jogszerű célból, célhoz kötöttség 89. cikk (1) 

bekezdés figyelembevételével 
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3., Az adatkezelés célja: Csak a szükséges adatokra korlátozódjon, adattakarékosság 

jellemezze 

4., Az adatkezelés pontosan történjen, a pontatlan adatokat, törölni ill. javítani kell 

5., Az adatok tárolása időben korlátozott legyen 89. cikk (1) bekezdés figyelembevételével 

6., Az adatkezelést oly módon kell végezni, a személyes adatok megfelelő biztonsága 

biztosítva legyen, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve 

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért. 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy az adatkezelése az előző pontokban foglalt alapelveknek 

megfelelően történik. 

 

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ/ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

1., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Felhasználói név 
Azonosítás, regisztráció 
lehetővé tétele 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja és az 
Elker tv. 13/A. §  (3) 
bekezdése 

Jelszó 
A felhasználói fiókba történő 
biztonságos beléptetés 

Vezeték-és keresztnév 

A kapcsolatfelvételhez, a 
vásárláshoz, a szabályszerű 
számla kiállításhoz, az 
elállási jog gyakorlásához 
szükséges 

E-mail cím Kapcsolattartáshoz 

Telefonszám 

Kapcsolattartáshoz, a 
számlázással, vagy a 
szállítással kapcsolatos 
kérdések egyeztetéséhez 

Számlázási név és cím 

A szabályszerű számla 
kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak 
számlázása, valamint az 
azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése 

6. cikk (1) bekezdés c., 
pontja, és a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 
169.§ (2) bekezdése 

Szállítási név és cím 
A házhoz szállítás lehetővé 
tétele 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja és az 
Elker tv. 13/A. § (3) 
bekezdése  

A vásárlás/ regisztráció 
időpontja 

Technikai művelet 



5 
 

A vásárlás/regisztrációkori 
IP cím 

Technikai művelet 

 

2., Az érintettek köre: A Webáruház oldalán regisztrált /vásárló valamennyi érintett. Sem a 

felhasználó név, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot 

tartalmazzon. 

3., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) 

bekezdésben foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az 

érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke 

alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az 

általa megadott e-mail címre s, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet 

is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett 

szerződés adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme 

alapján. 

4., Adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő és annak értékesítő és marketing munkatársai 

kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

a., Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását 

b., Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához 

6., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni: 

a., postai úton: 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 30. címen 

b., e-mail címen: info@homlokzatcentrum.hu 

c., telefonon: +36 20 9750472 

 

7., Az adatkezelés jogalapja: 

1., a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja 

2., Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény (a továbbiakban Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 

szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és 

minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 

mailto:info@homlokzatcentrum.hu
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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. 

3., A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja 

 4., A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről  

szóló 2013. évi V. törvény 6.22.§-a szerint 5 év. 

6.22. § Elévülés 

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. 

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. 

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 

8., Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Az 

adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését 

feldolgozni. 

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

Cookie tájékoztató 

Mi az a cookie (süti)? 

A cookie-k vagy sütik kis méretű szöveges fájlok, melyek akkor kerülhetnek a számítógépére 
(vagy más, internetes elérést lehetővé tevő eszközére, pl. okostelefon, vagy táblagép), amikor 
Ön egy webhelyet látogat meg. 

A sütiket széles körben használják a weboldalak és számtalan funkcióval rendelkeznek. 
Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra 
kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, valamint általánosságban 
megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. 

Technikailag a cookie egy információcsomag, melyet a webszerver küld a felhasználó 
böngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felől érkező 
kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a 
felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző 
visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a 
korábbiakkal, ezzel frissítve, bővítve a sütit.  

Mivel a cookie-k “egyszerű” szöveges fájlok, nem hordozhatnak vírusokat, viszont egyes 
esetekben alkalmasak a felhasználó személyének beazonosításához (pl.: az látogatás 
időpontjának és az IP cím változatlan formában történő együttes rögzítése esetén), így egyes 
sütikezelések személyes adatok kezelésével is együtt járnak. 

A sütik felhasználó informatikai eszközén történő tárolásához a felhasználó hozzájárulása 
szükséges.  Kivételt képeznek ez alól a jogszabály alapján, hozzájárulás nélkül tárolható sütik. 
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A sütik “élettartama” a funkciójától függően változó, így léteznek olyan cookie-k (session vagy 
más néven munkamenet sütik), melyek csak a böngésző megnyitásának pillanatától a 
böngésző bezárásáig “élnek”, míg más cookie-k előre meghatározott időtartamra jönnek létre, 
mely időtartamok esetlegesen az újabb látogatások alkalmával frissülnek és 
meghosszabbodnak. 

  

Weboldalunkon használt sütik 

Weboldalunk az alábbi típusú sütiket szeretné az Ön eszközén (amelyiken a weboldalt 
böngészi) tárolni. 

Működést lehetővé tevő, feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, illetve 
hogy használhassák annak funkciót (pl.: az Ön által adott oldalakon végzett műveletek 
megjegyzése, vagy a weboldalon történő navigálás megkönnyítse, vagy egyes funkciók 
működésének biztosítása stb.). 

Ezen a sütik olyan sütik, melyek kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
történő közléstovábbítás, illetve, melyet a felhasználó kifejezetten kért, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége 
van. 

Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatásának időtartamára 
korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával ezen sütik 
automatikusan törlődnek az eszközéről, amivel a weboldalunkat böngészte. 

Amennyiben nem járul hozzá ezen sütik tárolásához, nem tudjuk garantálni Önnek 
weboldalunk - zökkenőmentes - használatát. 

Használatot elősegítő sütik 

Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal 
kapcsolatos választásait. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, hiszen olyan beállításokat 
tárolhatunk bennük, melyeket Önnek nem kell újból megadni. 

Teljesítményt biztosító sütik (analitika) 

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, 
hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezen cookie-k nem tudják Önt személy szerint 
beazonosítani és olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a 
látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen 
hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje vagy melyek voltak az esetleges 
hibaüzenetek. Mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára 
biztosított élmények javításának céljával tesszük. 

Weboldalunk a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását 
használja e célból. A Google Analytics is sütiket alkalmaz, melyek a weboldal használatának 
elemzését teszik lehetővé. 

Annak érdekében, hogy a személy azonosítására alkalmas IP-cím és látogatás időpontja 
együttes megléte esetén se lehessen azonosítani a böngésző személyt, a süti által tárolt és 
továbbított IP-címet a Google anonimizálja (átalakítja akként, hogy az ne legyen visszafejthető, 
a személyre vonatkoztatható, ne minősüljön személyes adatnak), így az a személy 
azonosítására alkalmatlanná válik. 

A Google az így gyűjtött információkat a weboldal Ön által történő használatának 
kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentésekhez, a 
weboldalak üzemeltetője részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott 
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tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására 
használja fel. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is 
kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google 
megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. 

A Google Analytics sütikkel kapcsolatban itt olvashat bővebben. 

A Google. adatvédelmi irányelveiről itt talál bővebb információt. 

Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi sütiket 
(pl. Google Ads Conversion Tracking) is elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink 
sikerességének mérését. Beazonosítást lehetővé tevő információkat ennél a sütinél sem 
tárolunk. 

Harmadik féltől származó sütik 

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe 
weboldalunkon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, 
hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek. 

  

A cookie-k listája 

Személyes adatokat nem kezelő cookie-k 

Cookie neve Cookie típusa Cookie célja 
Cookie 

élettartama 

session 
böngésző 

munkamenet 
süti 

a weboldal 
megfelelő 

működésének 
biztosítása 

a böngésző 
munkamenet 

végéig 

Balance_ID 
böngésző 

munkamenet 
süti 

Szerverek 
terhelésének 

elosztása 

a böngésző 
munkamenet 

végéig 

cookieconsent_status 
Használatot 

elősegítő süti 

A felhasználói 
élmény 

növeléseképp 
a weboldal 
alján a süti 
tájékoztató 

1 év 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
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panel 
megjelenésén

ek 
szabályozása 

_ga 
Teljesítményt 
biztosító süti 

(analitika) 

a látogatók 
megkülönbözt

etésére 
szolgál, nem 

tárol 
személyes 
adatokat 

2 év 

_gid 
Teljesítményt 
biztosító süti 

(analitika) 

a látogatók 
megkülönbözt

etésére 
szolgál, nem 

tárol 
személyes 
adatokat 

24 óra 

_gat 
Teljesítményt 
biztosító süti 

(analitika) 

ez a süti nem 
tárol 

felhasználói 
adatokat, 

csak a 
weboldalon 
keresztül 
érkező 

kérelmek 
számát korlát

ozza 
(többszörös 
kattintások 

elkerülésnek 
mérése 

elkerülésére) 

1 perc 

  

Cookie-k tiltása, engedélyezése, korlátozása 

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, 
azonban felhívjuk figyelmét, hogy mivel egyes sütik célja weboldalunk használhatóságának és 
folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának 
megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk 
funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni 
böngészőjében. 
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Ha nem akarja, hogy a weboldalunk sütiket telepítsen a számítógépére, vagy értesítést kíván 
kapni arról, hogy azok mikor kerülnek elhelyezésre, akkor állítsa be böngészőjét ennek 
megfelelően. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A 
legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában 
megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal 
felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. 

A beállítás böngészőnként eltérő módon történik, ezért javasoljuk, hogy a beállítás elvégzése 
előtt olvassa el a böngészője súgójának ide vonatkozó fejezetét. 

A népszerű böngészők süti beállításait az alábbi linkekre kattintva érheti el: 

• Google Chrome 
• Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 11 
• Microsoft Internet Explorer 10 
• Microsoft Internet Explorer 9 
• Microsoft Internet Explorer 8 
• Microsoft Edge 

PANASZKEZELÉS 

1., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás 

6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja, és a 
fogyasztóvédelmről szóló 
1997. évi CLV. törvény 17/A 
§ (7) bekezdése 

E-mail cím Kapcsolattartás 

Telefonszám Kapcsolattartás 

Számlázási név és cím 

Azonosítás, a megrendelt 
termékekkel kapcsolatban 
felmerült minőségi 
kifogások, kérdések és 
problémák kezelése 

 

2., Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tévő 

valamennyi személy. 

3., Az adatkezelés időtartama: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz 

másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló törvény 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) 

bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni. 

4., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing 

munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

5., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

a., Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének módosítását. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
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b., Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, és a hozzájárulás bármely időpontban 

történő visszavonáshoz. 

6., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni: 

a., postai úton: 4030 Debrecen, Gázvezeték u. 30. címen 

b., e-mail címen: info@homlokzatcentrum.hu 

c., telefonon: +36 20 9750472 

7., Az személyes adatok megadása szükséges előfeltétele a szerződés megkötésének és a 

panaszkezelésnek.  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem 

tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

 

 

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK 

1., Az adatfeldolgozók 

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel 

kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése 

érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. 

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen 

igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt 

követelményeinek megfeleléséért. 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes 

adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes 

adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli. 

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely szolgáltatót, a megrendelt termékek 

kiszállítására futárszolgálatot, és bizonyos termékek esetében gyári szállítást megszervező 

logisztikai munkatársat, mint adatfeldolgozót vehet igénybe. 

2., Egyes adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó -tevékenység Név, cím, elérhetőség 

Tárhely szolgáltatás  

Online számlázás 

Online számlázószoftver 
neve: Számlázz.hu 
Számlázó 
elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ 
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu 
Kft. 

 

mailto:info@homlokzatcentrum.hu
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Könyvelés 
Lévainé Szabó Andrea 
csapó131@gmail.com 

Egyéb adatkezelések, webfejlesztés, 
marketing 

 

 

3. Adattovábbítás harmadik fél részére 

Harmadik fél: Az a 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. 

Ezen adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően 

kezelik a Homlokzatcentrum.hu által közölt személyes adatokat. 

Adatfeldolgozó-tevékenység Név, cím, elérhetőség 

fuvarozás 

 
GLS General Logistics Systems Hungary 

Csomag-Logisztikai Kft. 
2351 Alsónémedi 
GLS Európa u. 2. 

info@ gls-hungary.com        

Telefon: (+36 29) 886 700 

Mobil: (+36 20) 890-0660 

 

Gyári szállítás 

Austrotherm Hőszigetelőanyag Gyártó 
Kft. 
9028 Győr, Fehérvári u. 75.                       
Tel.: +36 96 515 111                                   
Fax: +36 96 515 120                                   
E-mail: austrotherm@austrotherm.hu        

 

Gyári szállítás 

 
Baumit Kft. 
Baumit út 1. 
H-2510 Dorog 
+36 33 512 920 
+36 33 431 512 
baumit@baumit.hu 

 

Gyári szállítás 

 
Masterplast Hungária Kft. 
Sárszentmihály, Árpád u. 1/A, 8143 
Magyarország 
Telefon: +36 22 801-300 
e-mail:masterplast@masterplast.hu 

 

Gyári szállítás 
 

Saint-Gobain Hungary Kft. 

mailto:info@gls-hungary.com
tel:(+36%2029)%20886%20700
tel:(+36%2020)%20890-0660
tel:+36%2033%20512%20920
tel:+36%2033%20431%20512
mailto:baumit@baumit.hu
mailto:masterplast@masterplast.hu
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Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz, 2085 

TELEFON: +36 26 567 600 

 

Gyári szállítás 

 
BALOBAU KFT. 

 

 
3104 Salgótarján, 

Patak út 13. (Ipari park) 

00 36 32 / 421 – 632 

balobau@balobau.hu  
 

Gyári szállítás 

 
D-Mark Kft. 
Gyáli út 27-29. 
1097 Budapest 
+36 1 348 3040 
+36 1 348 3070 
info.hu@d-markgroup.com 
 

Gyári szállítás 

 
M ETON ÉPÍTŐANYAG GYÁRTÓ  
KFT .  
2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. 
 +36 29 562 520 
 kingstone@kingstone.hu 
 

 

Gyári szállítás 

 
Orbay Kft. 
1108 Budapest, Gyömrői út 140. 
e-mail: orbay@orbay.hu 
Tel: 1/401-40-20 
Fax: 1/401-40-22 

 

Gyári szállítás 

 
Telimpex Hungária Zrt. 
2724 Újlengyel, Határ u. 12. 
info@telimpex.hu 
+36 20 5032320 
 

 

 

FACEBOOK: KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK / ADATKEZELÉS A 

HOMLOKZATCENTRUM.HU FACEBOOK OLDALÁN 

A Homlokzatcentrum.hu termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából 

Facebook oldalt tart fenn.  

A Homlokzatcentrum Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott 

panasznak.   

A Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Homlokzatcentrum.hu 

nem kezeli.  

tel:+3626567600
mailto:balobau@balobau.hu
mailto:balobau@balobau.hu
tel:+421%2043%2040%20100%2040
tel:+421%2043%2040%20100%2040
mailto:info.hu@d-markgroup.com
tel:+36%2029%20562%20520
mailto:kingstone@kingstone.hu
mailto:info@telimpex.hu
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 A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Homlokzatcentrum.hu előzetes értesítés 

nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  

 A Homlokzatcentrum.hu nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 

adattartalmakért, hozzászólásokért. A Homlokzatcentrum.hu nem felel semmilyen, a 

Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének 

megváltoztatásából fakadó problémáért.  

 

EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel a 

honlapon megadott módokon (telefon, e-mail) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

Az adatkezelő a beérkezett üzeneteket, a bennük szereplő személyes adatokkal együtt, az 

adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

Kivételes hatósági megkeresésre. illetve a jogszabályok által meghatározott más szervek 

megkeresésére a Homlokzatcentrum.hu kötelestájékoztatás adására, adatok közlésére, illetve 

az iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a személyes adatokból csak annyit 

adunk ki, amennyi a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 

A Homlokzatcentrum.hu 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.  

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 
követő 8 év.  
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A személyes adatok címzettjei: a Homlokzatcentrum.hu adózási, könyvviteli, 
bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és 
adatfeldolgozói.  
 

2.  Kifizetői adatkezelés  

 A Homlokzatcentrum.hu jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, 

társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, 

családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt 

személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) 

kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: 

a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a 

titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, 

társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez 

jogkövetkezményt fűznek, a Homlokzatcentrum.hu kezelheti a munkavállalók egészségügyi 

(Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és 

járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

 

 A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 
követő 8 év.  

A személyes adatok címzettjei: a Homlokzatcentrum.hu adózási, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  
 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden röviden összefoglaljuk az 

érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben 

adjuk meg.  

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) 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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 részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

A helyesbítéshez való jog 



16 
 

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) 
A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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 részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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 részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

A tiltakozáshoz való jog 

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. 
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(Rendelet 21. cikk) 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

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. 

(Rendelet 22. cikk) 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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) 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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 részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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 részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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) 
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A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

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) 

A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
 

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

1. 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) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló 

adatkezelés esetén, 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 Rendelet 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. 

2.   Az 1. pontban 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; 
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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) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)  vagy a 9. cikk 

(2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   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) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 

arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 

érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

3.  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 (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról. 

4.   Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik 

az információkkal. 

(Rendelet 13. cikk) 

B)  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől 

szerezték meg 

1. 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 Rendelet 46. cikkben, 

a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett 
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adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek 

másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

2.   Az 1. pontban 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 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, 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) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   vagy a 9. cikk 

(2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)   alapuló adatkezelés esetén a 

hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való 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) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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. 

3.    Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti 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. 

4.  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 a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról. 

5.  Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

a) az érintett már rendelkezik az információkkal; 
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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 Rendelet 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. 

(Rendelet 14. cikk) 

Az érintett hozzáférési joga 

1. 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 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; 

h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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. 
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2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 

vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

3. 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. 

(Rendelet 15. 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 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 Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett a Rendelet   

21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az 

adatkezelés ellen; 

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 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

2.   Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont 

értelmében azt 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 forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

3.   Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
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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 Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének 

megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban 

említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

(Rendelet 17. cikk) 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

1. Az érintett 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 Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 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 az 1. pont alapján 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 az 1. pont alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

(Rendelet 18. cikk) 

Az adathordozhatósághoz való jog 
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1. 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, ha: 

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja 

szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

2.  Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását. 

3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. 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 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

(Rendelet 20. cikk)  

A tiltakozáshoz való jog 

1. 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 szükséges)  alapuló kezelése ellen, 

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.  

2. 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. 

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

4.   Az 1. és 2. pontokban említett 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. 
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5.   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. 

6.  Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

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. 

(Rendelet 21. cikk) 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

1. 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. 

2. Az 1. pont 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. 

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben 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. 

4.  A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. 

cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének 

a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

(Rendelet 22. cikk) 

Korlátozások 

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 

12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő 

rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt 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; 
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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. 

 

2.   Az  1. pontban 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, 

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. 

(Rendelet 23. cikk) 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
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Adatkezelő a GDPR 32. cikke szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz 

annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megtesz azokat 

a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az 

Érintett észszerű elvárásait, valamint a tudomány és technika állását, illetve a felmerülő 

költségeket. 

Az adatkezelő papír és gépi feldolgozás keretében kezel adatokat.  

Az adatkezelő védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés 

ellen. Az adatkezelő munkatársai külön is kötelesek a munkájuk során gondoskodni arról, 

hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a személyes adatokba. A személyes 

adatok tárolása, elhelyezése úgy kerül kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére 

nem hozzáférhető, nem megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

Az adatkezelő az Érintettek jelen Tájékoztató szerinti adatait törvényes képviselőn, 

meghatalmazott útján, minden más esetben közvetlenül az Érintettől önkéntes hozzájárulás, 

szerződéshez szükséges kötelezettség, jogi kötelezettség és jogos érdek alapján kapja, 

szerzi. 

A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben az érintett felel. Az adatkezelő 

a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. 

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

1.  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. 

2.  Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) 

bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

3.  Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek 

bármelyike teljesül: 

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett 

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
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c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

4.   Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban 

említett feltételek valamelyikének teljesülését. 

(Rendelet 34. cikk) 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1. 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 e 

rendeletet. 

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet 

a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, 

hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

(Rendelet 77. cikk) 

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 a Rendelet 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. 

(Rendelet 78. cikk) 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

1.  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük 

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme 
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nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 

személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az 

e rendelet szerinti jogait. 

2.  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. 

(Rendelet 79. cikk) 

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.  

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: megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést. A kérelem egyértelműen meghatározatlan 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 információkat kérhet be. 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 
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Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, ha lehetséges 

legfeljebb 72 órán belül köteles bejelenteni az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti 

hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a  belelentés nem történik meg 72 órán belül, 

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG 

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

+36 1 391 1400 

+36 30 683-5969 

+36 30 5496838 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9 

Az adatkezelési tájkoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályok figyelembe vétele mellett 

jártunk el: 

1., A természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI  ÉS A TANÁCS ( EU ) 

2016/679 RENDELETE (GDPR) (2016. április 27.) 

2., 2011. évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

3., 2001. évi CVIII. törvény- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

4., 2008. évi XLVII. törvény -a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról 

5., 2008. évi XLVII. törvény-a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól 

6., 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

7., 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközésről 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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8., A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes 

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 

A fenti Adatvédelmi tájékoztatót elfogadom, és a mai nappal hatályba léptetem: 

Debrecen, 2022. 04. 07. 

 

 


