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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) 

előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő 

elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.   

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell 

küldeni.  

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Iratkezelési Szabályzatában meghatározott személy 

Cégnév:   ATENÁD Kft 

Székhely:   2120 Dunakeszi Pallag u. 47 

Telephely:   2120 Dunakeszi Pallag u. 47. 

Cégjegyzékszám:  13-09-162593 

Adószám:   12227855-2-13 

Telefonszám:   +3627/547-670 

Fax:   +3627/547-671  

E-mail cím:  info@atenad.hu 

Honlap:   www.atenad.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105583/2016   (a továbbiakban: Társaság) 

 

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE  

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) 

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 

tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

 

1. Társaságunk IT szolgáltatói 

 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT 

szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk 

tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok 

tárolása a szerveren.  

http://www.atenad.hu/
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IT adatfeldolgozó megnevezése a következő: 

Cégnév:   Docca Outsourcing IT Kft 

Székhely:   1124 Budapest Apor Vilmos tér 25-26. 

Cégjegyzékszám:  01-09-685394 

Adószám:   11962144-2-43 

E-mail cím:  kontakt@docca.hu 

Honlap:   www.docca.hu 

 

Tárhely adatfeldolgozó megnevezése: 

Cégnév:   Tárhely.Eu Kft 

Székhely:   1144 Budapest Ormánság u. 4. X/241. 

Cégjegyzékszám:  01-09-909968 

Adószám:   14571332-2-42 

E-mail cím:  iroda@tarhely.eu 

Honlap:   www.tarhely.eu 

 

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója 

 

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel 

külső szolgáltatókat vesz igénybe, akik kezelik a Társaságunkkal szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba 

levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése céljából.   

 

Könyvvizsgáló megnevezése: 

Cégnév:   Audit-System Kft 

Székhely:   2141 Csömör Nektár u. 103. 

Cégjegyzékszám:  13-09-152510 

Adószám:   12206612-2-13 

E-mail cím:  auditsystem@t-online.hu 

 

3.  Futár szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés  

 

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges 

személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. 

 

Cégnév:  Fürgefutár.hu Kft 

Székhely:   1122 Budapest Maros u. 12. III. emelet  

Cégjegyzékszám:  01-09946845 

Adószám:   22966331-2-43 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@furgefutar.hu 

Honlap:  www.furgefutar.hu 

 

4. Vagyonvédelmi szolgáltató  

 

Ezen adatfeldolgozó a Társaságunk megbízott külső szolgáltatója, mely végzi a munkahelyi kamerás 

megfigyelést. 

 

Cégnév:  Őrmester Nyrt. 

Székhely:   1142 Budapest Ógyalla tér 8-9.  

Cégjegyzékszám:  01-10-045715 

Adószám:   14016905-2-42 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@furgefutar.hu 

Honlap:  www.furgefutar.hu 

 

http://www.docca.hu/
mailto:iroda@tarhely.eu
http://www.tarhely.eu/
mailto:auditsystem@t-online.hu
mailto:ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
http://www.furgefutar.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
http://www.furgefutar.hu/
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 Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés  

 

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi 

épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus 

megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé. Ez alapján személyes adatnak 

tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.   

Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.  

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, 

jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon 

figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el. A tájékoztatás minden egyes kamera 

vonatkozásában megadtuk. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által 

folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó 

képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának 

helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok 

megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére 

vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.  

 

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) képfelvétel a 

hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló 

magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett 

elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre 

bemegy.  

 

A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 15 (tizenöt) munkanapig őrizhetők meg. 

Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más 

személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, 

a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának 

vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne 

törölje.  

 

Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az 

emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben. 

 

Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn kívül vagy a 

munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek,) 

megfigyelhető. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 

feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő 

személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője 

jogosult. 

 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

 

1.  Szerződött partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

 

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési 

kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, 

lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói-, és személyi igazolvány számát, székhely, 

telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát 

(ügyfélszámát, rendelésszámát). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a 

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A 
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személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes 

adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése 

jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.  

 

Az érintettet a személyes adatainak, adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  

 

 

 

2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai  

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, 

online azonosítója. 

  

A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, 

üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói. 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 

minőségének fennállását követő 5 évig.  

 

 

3.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján   

 

Cookie-k (sütik) kezelése 

Az Atenád Kft., illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a 

felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a 

böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van 

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a 

saját tartalma tekintetében. 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 

alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 

Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése 

körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-

k” és „biztonsági cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az 

érintettektől. 
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Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A weboldal működtetése során a Szolgáltató jogosult a 

felhasználóktól a következő adatokat gyűjteni: 

egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók 

nyomon követése, a weboldallátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott 

ajánlatok megjelenítése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során 

megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session 

cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

adatkezelő maga kezeli, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. A felhasználóra vonatkozó adatok a 

Szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltató technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a 

szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintetteknek lehetőségük van a 

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont 

beállításai alatt. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás 

vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Harmadik féltől származó cookie-k 

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon más szolgáltatóktól (Google, Facebook, YouTube, Pinterest, Issue) 

származó tartalmak és szolgáltatások is találhatók, amelyek cookie-kat használnak. A harmadik féltől 

származó cookie-kat a külső szolgáltató hozza létre, mialatt a látogatók weboldalunk oldalait 

használják. 

 

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók 

A Szolgáltató a weboldal működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz 

igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket. 

Ezek a cookie-k a harmadik fél birtokában vannak és ennek megfelelően az ebben tárolt adatokat csak 

a harmadik fél láthatja és kezelheti, mi nem. Azt mi határozzuk meg, hogy használjuk-e ezeket a külső 

szolgáltatásokat a weboldalon vagy sem, és hogy ez hogyan integrálódik és jelenik meg a 

weboldalunkon, de a cookie-t magát nem ellenőrizzük. 

A Weboldal látogatottságának méréséhez, a látogatói viselkedés figyeléséhez, statisztikák készítéséhez 

és hirdetéseink eredményessége növeléséhez a Google Analytics, Google Adwords remarketing, a 

Google Konverziókövetés és a Facebook Remarketing programjait használja. E programok a 

felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Ezek a 

cookie-k olyan információkat rögzítenek, amelyek személyazonosításra nem alkalmasak. A böngészők 

nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. 

A www.atenad.hu weboldalra és aldomainjaira látogatók a weboldal használatával egyúttal 

engedélyezik a Szolgáltató részére a Google Analytics, Google Adwords remarketing, Adwords 

konverziókövetés és Facebook remarketing programok használatát, valamint hozzájárulnak 

felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás 

igénybevételéhez a Szolgáltató részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a 

cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. 
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Google Analytics 

 

A Szolgáltató a Google Analytics programot elsősorban a látogatottsági statisztikái előállításához 

használja, méri vele többek között a weboldal látogatottságát, azonosítja a látogatások forrását és méri 

kampányai eredményességét. A program használatával a Szolgáltató információt szerez többek között 

arról, hogy hány látogató kereste fel a weboldalát, a látogatók honnan érkeztek és mennyi időt töltöttek 

a weboldalon, illetve honnan, melyik aloldalakra mentek. 

Az a felhasználó, aki szeretné a Google Analytics jelentés készítését letiltani a látogatásáról, telepítheti 

a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ennek segítségével a Google Analytics JavaScript-

szkriptjei (ga.js, analytics.js, and dc.js) nem küldenek látogatási információkat a Google számára. 

Azok a látogatók, akik telepítették ezt a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem 

vesznek részt. 

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, 

és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további 

tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

További információkat a Google Analytics Cookie-król itt olvashat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Google Analytics-re vonatkozó adatvédelmi 

tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

 

Google Adwords Remarketing 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató a Google Adwords remarketing programját veszi igénybe online 

hirdetéseihez. A Szolgáltató a Google Adwords remarketing program használatával a Google 

Analytics megszokott adatai mellett a Google Adwords (Double Click) cookie adatait is gyűjti. A 

Double Click cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban azt biztosítja, 

hogy a Szolgáltató weboldalára látogatók később a Google tartalmi hálózatán és hirdetési felületein, 

illetve a YouTube-on a Szolgáltató hirdetésével találkozzanak. A Google remarketing szolgáltatás nem 

alkalmas személyazonosításra és személyes adatot nem rögzít. 

A weboldal látogatói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési 

beállítások kezelőjét http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és követik az ott található 

utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni a Szolgáltató személyre szabott 

ajánlatai más weboldalak böngészése közben. 

A Google Inc. Adatvédelmi irányelveiről itt olvashat: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ 

 

Google Adwords Konverziókövetés 

A Google Adwords konverziókövetés célja, hogy a Szolgáltató mérni tudja a Google Adwords 

hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, 

amely 30 napig létezik és nem gyűjt személyes adatokat. 

 

Facebook Remarketing 

 

https://support.google.com/analytics/answer/1745147
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
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Tájékoztatjuk, hogy a weboldal használja a Facebook remarketing szolgáltatását. 

A Szolgáltató a weboldalába épülő Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal 

látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. 

A weboldal látogatói ezzel egyúttal elfogadják és engedélyezik a Szolgáltató részére a Facebook 

remarketing program használatát. 

A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem 

tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A Facebook nem adja át az adatokat a 

hirdetőknek. A hirdetők nem is tudják összegyűjteni az adatokat saját adatbázisba, csak hirdetéseket 

tudnak megjeleníteni a Facebook segítségével azoknak, akik a weboldalakat meglátogatták. 

A felhasználók bármikor “leiratkozhatnak” a remarketing listákról, ehhez csupán annyit kell tenniük, 

hogy a hirdetések jobb felső sarkában található „X” gombot megnyomják. Itt az “About this Ad” 

linkre kattintva eljutnak egy felületre, ahol ki lehet jelentkezni a remarketing listáról. 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Adwords remarketing, Adwords 

Konverziókövetés és Facebook remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben 

megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. 

Web beacons 

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával 

kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők 

funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben. 

 

A közösségi média oldalak beépülő moduljai 

 

Facebook 

A weboldal használja a Facebook.com (üzemeltető: Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA, a 

továbbiakban: „Facebook”) közösségi hálózat beépülő bővítményeit („bővítmények”). A 

bővítményeket a Facebook logó, vagy a „Facebook”, „Tetszik” (Like) vagy „Megosztom” (Share) 

utótag segítségével lehet beazonosítani. 

Egy ilyen beépülő modult tartalmazó weboldal megnyitásakor kapcsolatba lép a Facebook 

szervereivel, és a beépülő modul megjelenik a weblapon a böngészővel való kommunikáció révén. 

Ennek következtében a Facebook szervere értesül arról, hogy mely weblapjainkat látogatta meg. Ha 

felhasználóként be van jelentkezve a Facebook-ra, akkor a Facebook ezt az információt meg fogja 

jeleníteni a személyes Facebook profiljában. A beépülő modul funkcióinak használatakor (pl. a 

„Tetszik” gomb megnyomásakor vagy egy hozzászólás beírásakor) ezek az információk szintén 

megjelennek a Facebook profilján. Ezt csak úgy tudja megakadályozni, hogy a beépülő modul 

használata előtt kilép a Facebookból. 

Az adatok Facebook általi rögzítéséről és felhasználásáról, a magánszféra védelméhez kapcsolódó 

jogairól és lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz részletes információkat. 
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Facebook Adatvédelem: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/ 

Facebook cookie-k: https://hu-hu.facebook.com/help/cookies 

Ha nem akarja, hogy a Facebook weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről, jelentkezzen ki a 

Facebook-fiókjából, mielőtt weboldalunkra látogat. 

Google Plus 

Ez a weboldal használja a plus.google.com (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok, a továbbiakban: „Google”) közösségi hálózat 

közösségi bővítményeit („bővítmények”). A bővítményeket a Google+ logó, vagy a „Google+”, 

„Google plus” vagy „+1” utótag segítségével lehet beazonosítani. 

Google +1 gomb: https://developers.google.com/+/web/+1button/ 

Ha nem akarja, hogy a Google weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről, jelentkezzen ki a 

Google+ fiókjából, mielőtt weboldalunkra látogat. 

Google Cookie-k: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

Google által használt cookie-k típusai: http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

  

YouTube 

Jelen weboldal a YouTube (üzemeltető: YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) 

beágyazott lejátszó technológiát használja. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és 

videófájlok tárolását, lejátszását és megosztását. 

A jelen webhely használatával Ön elfogadja a youtube.com használatának 

feltételeit. http://www.youtube.com/t/terms 

Ha a látogató megnyit egy oldalt a weboldalunkon, a beépített YouTube lejátszó kapcsolatot létesít a 

YouTube-val annak érdekében, hogy a videó- vagy hangfájl technikai továbbítását biztosítsa. Amikor 

létrejön a YouTube-val a kapcsolat az adatok továbbítódnak a YouTube-ra. 

Ezek a weboldalakon a YouTube-csatornánkról származó videók kerülnek becsatolásra. Ez kizárólag 

bővített adatvédelmi üzemmódban történik. Ez az üzemmód megakadályozza, hogy a YouTube olyan 

felhasználóra vonatkozóan tároljon cookie-kat, aki kibővített adatvédelemmel jelenít meg beágyazott 

YouTube videó lejátszóval ellátott weboldalt, de nem kattint rá a videóra, hogy elindítsa a lejátszást. 

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a YouTube általi további feldolgozására és felhasználására, 

személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információkat a YouTube 

adatvédelmi nyilatkozatában találhatja. 

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ 

Youtube Cookie-k: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=hu-HU 

 

Pinterest 

https://developers.google.com/+/web/+1button/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://www.youtube.com/t/terms
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=hu-HU
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A weboldal használja a Pinterest (Pinterest Inc., T808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904 

USA) közösségi hálózat beépülő bővítményét 

Az Ön adatainak a Pinteres általi gyűjtésére, feldolgozására és használatára vonatkozó információkról 

a Pinterest adatvédelmi nyilatkozatában olvashat (meglátogatható az alábbi internet-címen: 

http://about.pinterest.com/privacy/). 

Felelős szolgáltató a Pinterest Inc., T808 Brannan St. San Francisco, CA 94103-4904 USA. 

Lehetséges, hogy a Pinterest és a „Re-pin” funkció használata révén az Ön által látogatott weboldalak 

összekapcsolásra kerülnek az Ön pinterest-fiókjával és azt más felhasználók számára közzéteszik és 

ennek során a Pinterestnek-nek is adnak át adatokat. Erről mi nem kapunk értesítést. 

Ha Ön nem szeretné, hogy a Pinterest Önről adatokat gyűjtsön, akkor lehetősége van arra, hogy a 

Pinterest-nél a fiókjában módosítsa az adatvédelmi beállításait a https://www.pinterest.com/settings/ 

internet-cím alatt. 

Pinterest: https://about.pinterest.com/hu/privacy-policy 

Pinterest Cookies: 

A webhelyünk használja a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 

(„Facebook”) vállalat facebook.com weboldalának „nekem tetszik” parancsikonját („beépülő modul”) 

és a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) 

vállalathoz tartozó Google Plus“+1″-parancsikonját. 

Ha webhelyünk valamelyik oldalát kinyitja, amely ilyen parancsikont tartalmaz, akkor a böngésző 

közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook és/vagy a Google szerverrel. 

A beépülő modul tartalma a Facebookról és/vagy a Google-ról közvetlenül továbbítódik az Ön 

böngészőjére és az telepíti a webhelyre. Ezért nincs befolyásunk a Facebook és/vagy a Google által a 

beépülő modul segítségével gyűjtött adatok terjedelmére. 

A beépülő modul telepítésével a Facebook és/vagy Google információt kap arról, hogy Ön kinyitotta a 

webhelyünk adott oldalát. Amennyiben bejelentkezett erre a szolgáltatásra, akkor az üzemeltető hozzá 

tudja rendelni a látogatását a felhasználói fiókjához. Amennyiben használja a beépülő modult, például 

rákattint egy parancsikonra vagy hozzászólást ír, akkor a megfelelő információ a böngészőjéből 

közvetlenül továbbítódik a Facebookra és/vagy Google-re és ezt tárolják a szerveren. Abban az 

esetben is, ha Ön nem tagja a Facebook-nak és/vagy Google-nek, fennáll a lehetősége annak, hogy a 

mindenkori szolgáltató megtudja az Ön IP-címét és tárolja. 

A Facebook és/vagy Google általi adatgyűjtés céljáról és terjedelméről és a további feldolgozásról, 

valamint az adatok felhasználásáról, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és beállítási 

lehetőségeiről személyes területének védelme érdekében kérjük, tájékozódjon a Facebook ill. a Google 

adatvédelmi információi alapján: 

https://hu-hu.facebook.com/about/privacy 

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy 

https://hu-hu.facebook.com/about/privacy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
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Ha Ön tagja a Facebook és/vagy Google webhelynek és nem kívánja, hogy a szolgáltató a 

webhelyünkön keresztül adatokat gyűjtsön Önről, és kapcsolatba hozza őket a rögzített tagsági 

adatokkal, akkor a webhelyünk felkeresése előtt ki kell lépnie a Facebook és/vagy Google webhelyről. 

 

Google Maps: 

Ez a weboldal a Google Maps-et használja a Kapcsolat oldalon az irodánk/cégünk helyének pontos 

meghatározásához. A Google Maps cookie-kat használ. Azért használjuk a Google Maps interaktív 

térképét, mert a látogatóknak ezzel sokat segítünk a hozzánk vezető út megtervezésében. 

A Google Maps használatakor feltételezzük, hogy a Google betartja az adatvédelmi politikáját, amit itt 

találhat meg: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/és a szolgáltatási feltételeket. 

 

Facebook közösségi oldal 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 

§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a 

következőket: 

• a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, 

illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

• Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon és 

lájkolta az Atenád Kft. Facebook rajongói oldalát. 

• Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 

termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. 

• Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők 

személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok 

forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://hu-

hu.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. 

• Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, 

módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi 

oldal szabályozása vonatkozik: 

(https://hu-hu.facebook.com/legal/terms), (https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/) 

• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

Facebook.com weboldalon. 

 

Adattovábbítás 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. 

§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a 

következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
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d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. 

a) A továbbított adatok köre az árajánlatkérés lebonyolítása érdekében: Vezeték-és 

keresztnév, e-mail cím, telefonszám, beépítés helye, 

Az érintettek köre: A weboldalon árajánlat kérő valamennyi érintett. 

Az adatkezelés célja: Az árajánlat elkészítése, amelyet partnercégünk készít el. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Az ajánlatkérés időpontjától 2 évig őrizzük utána törlésre kerül. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: 

- az a viszonteladó Partner, akinek az ajánlatkérés továbbításra került 

- az ajánlatkérő maga, akit arról tájékoztatunk, hogy adatait továbbítottuk a megfelelő 

Partnernek 

A Partner adatkezeléséért felelősséget nem vállalunk. 

 

5. Regisztráció a Társaság honlapján / PARTNERKAPU regisztráció viszonteladók részére 

 

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg 

hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. 

 

Az adatkezelés célja: az Atenád Kft. viszonteladói a regisztráció után egy előminősítésen vesznek, 

ezután a cég ellenőrzése után kerülhetnek be a viszonteladói adatbázisába. A cégek ellenőrzése, 

előminősítése, előszűrése, majd kapcsolattartás és viszonteladói partneri viszony fenntartása 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefon, cég neve, ügyvezető neve, ügyvezető e-mail címe, 

kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma, vezetékes telefon, fax, 

adószám, telephely, szállítási cím, megye, cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma, székhely, 

levelezési cím, számlázási cím, weboldal, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

–    a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, 

–    a profiladatok tekintetében a partner utolsó vásárlásától számított öt év, 

–    a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. 

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az 

adatkezelő és munkatársai kezelik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

A jóváhagyott és viszonteladó partnerek a direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás 

visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

–    e-mail útján az info@atenad.hu címen, továbbá 

–    postai úton az Atenád Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 47. 
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A nem elfogadott és nem jóváhagyott viszonteladói Partnerkérelmek és az általa hozzánk elküldött 

személyes adatok nem kerülnek megőrzésre, azokat az elbírálással együtt töröljük. 

HÍRLEVÉL 

 

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a 

regisztrációkor megadott megkeresse. 

• Továbbá az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 

• A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás 

nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató 

minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából 

és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról 

leiratkozhat az üzenetben lévő leiratkozási linkre kattintva. 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése 

körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

• Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont. 

• Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó viszonteladó Partnerek. 

• Az adatkezelés célja: Elektronikus levelek küldése az érintett részére, célirányos 

tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, akciókról, eseményekről, változásokról, 

új funkciókról stb. 

• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat 

visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 

ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

• Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 

és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé 

tevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő 

személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a 

reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak 

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett 

személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

Az adatok tárolására és a hírlevelek kiküldésére a Webgalamb hírlevélküldő szoftvert használjuk. A 

szoftver saját szerverünkről működik ezért a személyes adatok a saját szerverünkön vannak a szoftver 

adatbázisában eltárolva. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 

6. Ajánlat kérés a Társaság honlapján / Végfelhasználók (nem viszonteladó Partnerek) részére 

 

Az érintettek köre: A weboldalon keresztül árajánlatot kérő valamennyi érintett. 
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Az érintett által az ajánlatkéréskor önkéntesen megadott személyes adatait a hozzá legközelebb lévő 

vagy szakmailag leginkább felkészült, általunk kiválasztott viszonteladó Partnerünknek email-ben 

továbbítjuk, csak és kizárólag az adott ajánlatkérés megválaszolása céljából. A Partnerünk, mint önálló 

adatkezelő adatkezeléséért felelősséget nem vállalunk. Az ajánlatkérő érintett ajánlatkérése után tőlünk 

e-mailben megkapja a partnercégünk adatai, akinek továbbítottuk személyes adatait az ajánlatkérés 

elkészítéséhez. Ezen kívül a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 

Az adatkezelés célja: az Atenád Kft. termékei iránt érdeklődőknek konkrét árajánlat nyújtása, 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása,  

 

A kezelt adatok köre: Az ajánlatkérő felhasználó által az ajánlatkérés során kötelezően megadott 

adatok: Név, beépítés helye, e-mail cím, telefonszám, 

Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatkérések és személyes adatok a számítógépes adatbázisban 

rögzítésre kerülnek és 2 év után törlésre kerülnek 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az ajánlatkérések és személyes adatok a számítógépes adatbázisban rögzítésre kerülnek és 2 év után 

törlésre kerülnek. Hamarabbi törlést kérelmezhető 

–    e-mail útján az info@atenad.hu címen, továbbá 

–    postai úton az Atenád Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 47. címen. 

 

 

7.  Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán  

 

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalakat tart 

fenn.  

A Társaság Facebook oldalain felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.   

A Társaság Facebook oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.  

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az 

érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  

 

A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, 

hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, 

üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

 

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek 

teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő 

természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról 

szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő 

személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, 

valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési 
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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.  

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási 

feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

 

 

 

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; 

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. 
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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 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: 
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a) az érintett már rendelkezik az információkkal; 

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, a 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. 

 

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”) 
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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: 

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. 
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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 

 

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 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. 

 

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. 
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(Rendelet 21. 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; 

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 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: 
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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; 

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 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 
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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: 

a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

 

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 

kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti. 

 

ATENÁD Kft 


