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I. Adatkezelő megnevezése 
Cégnév: Szubjektív Média Kft 
Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/b 
Cégjegyzékszám: 01 09 890713 
Adószám: 14140879243 
Képviseli: Molnárné Müller Mária, ügyvezető 
 
 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
Az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
 
II/1. Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:  
https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 
 
II/2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV 
 
II/3. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV 
 

 
III. Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása:  
 
E szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a GDPR Rendelet 4. cikke 
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 
 
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

http://www.szubjektiv.com/


személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 
 
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat 
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön 
tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy 
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
 
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető; 
 
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja; 
 
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  
 
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 
 
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. A kezelt adatokra vonatkozó információk 
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja és a kezelés módja:  
 
 

IV/1. Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján - Tájékoztatás sütik 

(cookie) alkalmazásáról 

(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 

számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 

megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba 

sorolhatók. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: 

egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája 

az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a 

felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az 

adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével 

lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell 

tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege 

megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás 

lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is 

abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével 

megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció 

igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció  

igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó 

tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás 

lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkezelési 

tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során 

bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, 

ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 

 

IV/2. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet 

bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre 

bejelölése. A feliratkozás során a jelen szabályzat melléklete szerinti Adatkezelési tájékoztatót egy 

linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának 

használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a 

hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni 

kell. 

(2) A kezelhető személyes adatok köre:  



 

 (3) A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai 

tárgyában reklámanyag küldése 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(5) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója 

munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett 

hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 

IV/3. Adatkezelés az Adatkezelő Közösségi oldalán 

(1) Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt 

tart fenn. 

(2) Az Adatkezelő Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

(3) Az Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő 

nem kezeli. 

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül 

kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 

(6) Az Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 

adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből 

adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 



(7) A Facebook adatkezelőként jár el, amikor az emberek által közvetlenül a Facebooknak megadott 

információk alapján jelenít meg hirdetéseket az embereknek, illetve olyan adatok kapcsán is, 

amelyeket a Facebook akkor kap, amikor különböző webhelyek és alkalmazások a Facebook 

képpontját telepítik. Ilyen esetekben a Közösségi oldal felelős az adatvédelmi előírások betartásáért. 

(8) A Facebook „adatfájl alapján létrehozott egyéni célközönség” termékének használata esetén az 

Adatkezelési szabályozások betartásáért Adatkezelő a felelős, ez az egyetlen olyan eset amikor a 

Facebook Adatfeldolgozóként jár el. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő továbbítja az Érintettek 

személyes adatait a Facebooknak. Ez esetben a hozzájárulás beszerzésért Adatkezelő felelős, a 

hozzájárulás beszerzéséhez szükséges nyilatkozatot jelen szabályzat melléklete tartalmazza. 

(9) Jelen fejezet szabályai irányadóak Adatkezelő Linked’In, Instagram, Google+, YouTube oldalaira is. 

 

IV/4. Direkt marketing célú adatkezelés 

(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám 

címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen 

elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi 

XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje 

előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. 

(2) Az Adatkezelő által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a 

természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója. 

(3) A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt 

marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott 

(postai) vagy elektronikus formában (email) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a 

regisztrációkor megadott elérhetőségekre. 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója 

szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra a jelen szabályzat „hozzájáruló 

nyilatkozat” alkalmazható.  



 

 

IV/5. Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics) 

Az Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő statisztikai, a 

személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói 

által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetéseit hatékonyabbá 

teheti. A Facebook hirdetések beállításáról a www.facebook.com oldalon talál bővebb információt. 

Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. 

A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az 

érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: 

www.google.hu/policies/privacy  

  

V. Az igénybe vett adatfeldolgozók köre 

V/1. Tárhely szolgáltatást biztosító adatfeldolgozó 

A cég elnevezése: NetMasters Europe Kft. (székhely: Hajdúszoboszló, cégjegyzékszám: 09-09-025522 

A cég statisztikai számjele: 24812087-6311-113-09, adószáma: 24812087209-2-09) 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

Az érintettek köre: A weboldalt használók 

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

http://www.facebook.com/
http://www.google.hu/policies/privacy


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató 
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési 
kérelméig tart az adatkezelés. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 

 

V/2. Weboldal üzemeltetését biztosító adatfeldolgozó 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: CWI Holding Kft. (székhely: 1054 Budapest Honvéd u. 
8 1/2., adószám: 24146663-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-992626, e-mail: hello@betodesign.com) 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. 

Az érintettek köre: A weboldalt használók 

Az adatkezelés célja: A weboldal hibamentes, minőségi működtetése. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a weboldal 
üzemeltetését biztosító szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a 
Weboldal üzemeltetését biztosító szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 

 

V/3. Könyveléssel megbízott adatfeldolgozó: 

Könyvelő cég neve: Maczó Ildikó (cím: 2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos u. 103., Adószám: 
67506486-2-33 ev., email címe: maczo.ildiko@gmail.com) 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott számlázási adatok. 

Az érintettek köre: Az adatkezelőtől weboldalon vagy a weboldalon kívüli vásárlást lebonyolítók köre. 

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-
megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági 
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli 
bizonylatot meg kell őriznünk. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatok esetében, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az 
adatokat. 

Az adatfeldolgozás jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 
6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi 
kötelezettség teljesítése. 
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VI.. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 
 

VI/1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 
 
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek 
hozzá a feladataik ellátása érdekében. 
Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak 
továbbítja. 
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt 
- Adatkezelőknek, állami szerveknek. Így például, amennyiben: az Önt érintő ügyben bírósági eljárás 
indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a 
rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok 
továbbítását kéri. 
 
 

VI/2. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott 
esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég 
szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a 
személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való 
hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz 
fért hozzá. 
 
 

VII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 

VII/1. Az Ön hozzáférési jogai 
 
Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést 
adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, 
az alábbiakra vonatkozóan: 

(a) milyen személyes adatait, 
(b) milyen jogalapon, 
(c) milyen adatkezelési cél miatt, 
(d) milyen forrásból, 
(e) mennyi ideig kezeli. 

 
Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes 
adatait, 

a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 
b) nem terjed ki az anonim adatokra; 
c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és  



d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. 
 
Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön 
további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a 
kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön 
fog viselni. 

 
VII/2. Az Ön helyesbítéshez való joga 
 
Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga: 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra; 
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és 
(d) magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. 

 
Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az 
Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha 
vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok 
helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényelne. 
 

VII/3. Törléshez való jog 
 
Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.  
 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben 

(a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és 
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és 
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a 
(d) személyes adatokat kezeli. 

 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha 

(a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és 
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és 
(c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és 
(d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére. 

 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
b) érvényesítéséhez szükséges, és 
c) Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és 
d) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez 
e) elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. 

 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha 

a) Ön a személyes adatai törlését kéri, és 
b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy 
c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy 
d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
e) vonatkozásában gyűjtik. 

 



Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha 
vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok 
törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 
 

 
VII/4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához 
 
Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. 
Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra; 
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és 
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. 

 
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi 
az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az 
ilyen adatok pontosságát. 
 
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének 
korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését. 
 
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha 

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és 
(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és 
(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. 

 
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha 

(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos 
érdekei céljából, és 

(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi 
kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben. 

 
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja a személyes adatok 
címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen 
korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 
 
Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor 

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat, 
(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, 
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez. 
 

VII/5. Adathordozhatósághoz való joga 

 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez 
akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat 
a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez 
szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. 



 
Az Ön adathordozhatósághoz való joga 

(a) nem terjed ki az anonim adatokra; 
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; 
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és 
(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra. 

 
 

8. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje 
 
Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol. 
 
 

9. Panasz benyújtásához való jog 
 
Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen 
egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet 
eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz 
fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy 
lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. 
 
A NAIH kapcsolati adatai a következők:  
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;  
telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  
weboldal: www.naih.hu  
 
 

10. A jelen tájékoztató módosításai 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott 
esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az 
ügyfeleket az ilyen módosításokról. 
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