
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
külső személyek személyes adatainak kezeléséről

 
Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja Adorján Zsolt (székhely:.
6500  Baja,  Baka  köz  2.,  adószám:  68814717-1-23,  e-mail  cím:
autoberlesbaja.hu@gmail.com),  mint  adatkezelő  által  kezelt,  az  adatkezelőnek szerződések
előkészítésével,  megkötött  szerződések  teljesítésével  összefüggésben  vagy  más  módon
tudomására  jutott,  munkavállalónak  nem  minősülő  külső  személyek  (a  továbbiakban:
„érintettek”)  adatainak  kezelésére  vonatkozó  szabályok  rögzítése  és  az  érintettek
tájékoztatása.

I./  A jelen Szabályzatban használt fogalmak az Infotv. 3. §-a, valamint a Rendelet 4. cikk
alapján az alábbi jelentéssel bírnak: 
érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Info
tv. 3.§ 1. pont),
azonosítható természetes személy:  az a természetes  személy,  aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online  azonosító  vagy  a  természetes  személy  fizikai,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható, (Info. tv. 3. § 1a. pont)
személyes adat: azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  vonatkozó
bármely  információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosítható, 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
(általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pont),
az érintettre vonatkozó bármely információ, (Info tv. 3.§ 2. pont), 
különleges adat:  faji  vagy  etnikai  származásra,  politikai  véleményre,  vallási  vagy
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
természetes  személyek  egyedi  azonosítását  célzó  genetikai  és  biometrikus  adatok,  az
egészségügyi adatok és természetes személyek szexuális irányultságára vonatkozó személyes
adatok (általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (1) bek.),
a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai
származásra,  a  politikai  véleményre,  vallási  vagy  világnézeti  meggyőződésre  vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes
személyek  egyedi  azonosítását  célzó  biometrikus  adatok,  az  egészségügyi  adatok  és  a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes
adatok, (Info tv. 3.§ 3 pont),
biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy
a daktiloszkópiai adat (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 14. pont, Infotv. 3. § 3b. pont),
egészségügyi adat: egy  természetes  személy  testi  vagy  pszichikai  egészségi  állapotára
vonatkozó  személyes  adat,  ideértve  a  természetes  személy  számára  nyújtott  egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról (általános adatvédelmi rendelet. cikk 15. pont, Infotv. 3. § 3c. pont),
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez (Info tv. 3.§ 7. pont),
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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 adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 7. pont),
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki,
vagy  amely  –  törvényben  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusában  meghatározott
keretek között -  önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)  vonatkozó  döntéseket  meghozza,  és
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Info tv. 3.§ 9. pont),
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 (általános
adatvédelmi rendelet 4. cikk 2. pont),
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,
megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,
összehangolása  vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az
adatok  további  felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel
készítése,  valamint  a  személy  azonosítására  alkalmas  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése (Info tv. 3.§ 10. pont),
adattovábbítás: az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő
hozzáférhetővé tétele (Info tv. 3.§ 11. pont),
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Info tv. 3.§
12. pont),
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné  tétele  oly módon,  hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges (Info tv. 3.§ 13. pont),
adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából
történő megjelölés útján, (Info tv. 3.§ 15. pont),
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése (Info
tv. 3.§ 16. pont),
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által végzett adatkezelési műveletek összessége,  (Info tv. 3.§ 17. pont),
adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely  egyéb  szerv,  amely  az  adatkezelő  nevében  személyes  adatokat  kezel  (általános
adatvédelmi rendelet 4. cikk 8. pont),
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, aki vagy
amely – torvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi  aktusában meghatározott  keretek
között  és feltételekkel  – az adatkezelő megbízásából  vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel,(Info tv. 3.§ 18. pont),
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége (Info tv. 3.§ 21. pont),
harmadik személy: 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 az adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak (általános adatvédelmi rendelet 4.
cikk 10. pont),
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
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a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatol kezelésére irányuló műveleteket végeznek, (Info tv. 3.§ 22. pont),
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 (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 12é. pont),
az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisülését,  elvesztését,  módosulását,  jogosulatlan
továbbítását  vagy nyilvánosságra  hozatalát  vagy az azokhoz való  jogosulatlan  hozzáférést
eredményezni, (Info tv. 3.§ 26. pont).
profilalkotás: személyes adat bármilyen olyan -automatizált módon történő – kezelése, amely
az  érintett  személyes  jellemzőinek,  különösen  a  munkahelyi  teljesítményéhez,  gazdasági
helyzetéhez,  egészségi  állapotához,  személyes  preferenciáihoz  vagy  érdeklődéséhez,
megbízhatóságához,  viselkedéséhez,  tartózkodási  helyéhez  vagy  mozgásához  kapcsolódó
jellemzőinek  értékelésére,  elemzésére  vagy  előrejelzésére  irányul,  (általános  adatvédelmi
rendelet 4. cikk 4. pont, Info tv. 3. § 27. pont) 

II./ Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális szerződő felekkel történő szerződés
megkötését  megelőzően  vagy  a  megkötött  szerződések  teljesítésével  összefüggésben  vagy
egyéb  módon  az  adatkezelő  tudomására  jutott  külső  természetes  személyek  adatainak  a
kezelése: 
-  a  szerződések  megkötését  megelőzően  (pl.  ajánlattétel)  a  potenciális  szerződő  felekkel
történő szerződéskötés céljából, 
-  a  megkötött  szerződésekkel  összefüggésben  a  szerződő  felekkel  történő  kapcsolattartás
céljából, valamint a szerződések teljesítése és elszámolása céljából. 

III./ Az adatkezelés jogalapja és időtartama: 
Az adatkezelő az érintett személyes adatait 
a./  a  szerződéskötési  szándék  keretében  annak  meghiúsulásáig  Rendelet  (44)
preambulumbekezdése alapján,
 
b./ szerződéskötés esetén a Rendelet 6. cikk. (1) bek. b) pontjában foglaltak alapján, mivel az
adatkezelés  olyan szerződés  teljesítéséhez  szükséges,  amelyben  az  érintett  az  egyik  fél, a
szerződés megszűnéséig,  

c./ a szerződés megszűnését követően az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
érdekében  a  Rendelet  6.  cikk.  (1)  bek.  c)  pontjában  foglaltak  szerint: a  személyi
jövedelemadóról  szóló 1995. évi  CXVII.  törvény 10. § (8) bekezdésére tekintettel  az adó
megállapításához való jog elévüléséig jogosult kezelni.

IV./ A kezelt személyes adatok köre: 
A jelen szabályzat 3./a. pontjában foglalt adatkezelési jogalap esetén: 
- kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, stb.).

A jelen szabályzat 3./b. pontjában foglalt adatkezelési jogalap esetén: 
- érintett vezeték- és keresztneve, születési ideje, anyja neve, lakcíme, 
-  érintett  által  képviselt  szerződő  fél  vezeték-  és  keresztneve,  születési  ideje,  anyja  neve
lakcíme, 
- kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, stb.),
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-  azon  személyes  adatok,  amelyek  az  adatkezelő  potenciális,  vagy  szerződött  partnerével
fennálló üzleti  kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben jutnak az adatkezelő
tudomására.

A jelen szabályzat 3./c. pontjában foglalt adatkezelési jogalap esetén: 
-  a  számlában  és  annak  alapját  képező  okiratokban  –  mint  a  könyvviteli  elszámolást
közvetlenül vagy közvetetten alátámasztó bizonylatokban -foglalt személyes adatok.   

V./ GPS alapú helyzetmeghatározó rendszert
Az Adatkezelő az általa bérbeadott gépjárművekbe GPS alapú helyzetmeghatározó rendszert
helyezett  el.  A  bérbe  vevő  személyek  által  a  bérelt  gépjárművel  megtett  útvonal  GPS
koordinátái képezik az adatkezelés tárgyát. A megfigyelés célja, hogy az emberi élet, a testi
épség, valamint a vagyon, jelentős értékű pénz védelme céljából megelőzze a jogsértéseket,
elősegítse az elkövető tettenérését, illetve a jogsértések bizonyítását. Az adatkezelés jogalapja
a bérleti szerződést kötő ügyfelek esetén a Rendelet 6.§ (1) bek. b) pontja szerinti,  érintett
kifejezett hozzájárulása a bérleti szerződés aláírásával történik. 
A GPS koordináták adatait az adatkezelő legfeljebb 3 munkanapig őrzi meg.

VI./  Az  Adatkezelő  a  www.autoberlesbaja.hu  weblapon  „süti”-ket,  vagy  másik  nevén
„cookie”-t alkalmaz. A „süti” („cookie”) a web szerver által küldött üzenet, kódsorozat, amely
az érintett számítógépének háttértárolójára kerül, mely elsősorban weblapot látogató eszközök
felismerésére,  a  látogatottság  mérésére  szolgálnak.
Célja: információgyűjtés arra vonatkozóan, hányan használják a weboldalt, hogyan használja
az  Érintett  a  weboldalt,  megjegyzi  a  látogató  egyéni  beállításait,  megkönnyíti  a  weboldal
használatát  a felhasználók számára stb. Kapcsolódhatnak munkamenethez,  hirdetésekhez –
annak érdekében, hogy a felhasználó érdeklődésének megfelelő hirdetések jelenjenek meg a
weblapon. A „süti” („cookie”) tényleges alkalmazásáról az Érintett tájékoztatása oly módon
történik, hogy alkalmazásakor a weblapon jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre
egy a cookie alkalmazásáról  szóló figyelemfelhívás,  amely kiutal,  egy további  kattintással
elérhető  tájékoztatóra  a  cookie  alkalmazása  tekintetében.  A weblapon alkalmazott  „sütik”
révén az Adatkezelő nem kezel személyes adatot.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző  szolgáltatása.  A  Google  Analytics  úgynevezett  „cookie-kat”,  szövegfájlokat
használ,  amelyeket  a  számítógépére  mentenek,  így  elősegítik  Felhasználó  által  látogatott
weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
3.  A teljes  IP-címnek  a  Google  USA-ban lévő  szerverére  történő  továbbítására  és  ottani
lerövidítésére  csak  kivételes  esetekben  kerül  sor.  Eme  weboldal  üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan
használta  a  Felhasználó  a  honlapot,  továbbá,  hogy  a  weboldal  üzemeltetőjének  a  honlap
aktivitásával  összefüggő  jelentéseket  készítsen,  valamint,  hogy  a  weboldal-  és  az
internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti  össze a Google más adataival.  A cookie-k tárolását  a Felhasználó a böngészőjének
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megfelelő  beállításával  megakadályozhatja,  azonban  felhívjuk  figyelmét,  hogy  ebben  az
esetben  előfordulhat,  hogy  ennek  a  honlapnak  nem  minden  funkciója  lesz  teljes  körűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi,  a Felhasználó weboldalhasználattal  kapcsolatos adatait  (beleértve az IP-címet is),  ha
letölti  és  telepíti  a  következő  linken  elérhető  böngésző  plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Google AdWords Konverziókövetés használata
1.  A  „Google  AdWords”  nevű  online  reklámprogramot  használja  az  adatkezelő,  továbbá
annak  keretein  belül  igénybe  veszi  a  Google  konverziókövető  szolgáltatását.  A  Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).
2.  Amikor  Felhasználó  egy  weboldalt  Google-hirdetés  által  ér  el,  akkor  egy  a
konverziókövetéshez  szükséges  cookie  kerül  a  számítógépére.  Ezeknek  a  cookie-knak  az
érvényessége  korlátozott,  és  nem  tartalmaznak  semmilyen  személyes  adatot,  így  a
Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják,  hogy az  AdWords  konverziókövetést  választó  ügyfeleinek  számára  konverziós
statisztikákat  készítsenek.  Az  ügyfelek  így  tájékozódnak  a  hirdetésükre  kattintó  és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető
el: www.google.de/policies/privacy/

VII./ Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe:
Név: Polákné Simonkovics Andrea egyéni vállalkozó
Adószám: 60819055-1-23
Cím: 6500 Baja, Szabadság u. 85. 10. a. 
E-mail cím: simonkovicsandi@gmail.com
mint az adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdálkodó. 
Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a számlában és annak alapját képező okiratokban –
mint  a könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  vagy közvetetten alátámasztó bizonylatokban -
foglalt személyes adatok.

VIII./ Adatok megismerésére jogosultak: 
Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő vezető tisztségviselői, az érintettel kapcsolatba hozható
szerződés  teljesítésében  az  Adatkezelő  részéről  közreműködő  személyek,  a  számviteli
bizonylatok esetében a könyvelési szolgáltatást nyújtó, adatfeldolgozóként megjelölt személy,
valamint annak közreműködői.
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IX./ Jogérvényesítés az Info tv. alapján
Az Info tv. rendelkezései szerint:
Az Érintett jogai:
-  előzetes tájékozódáshoz való jog: az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
-  hozzáféréshez való jog:  kérelmére személyes adatait  és az azok kezelésével  összefüggő
információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
-  helyesbítéshez  való  jog:  kérelmére,  valamint  az  e  fejezetben  meghatározott  további
esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
- az adatkezelés korlátozásához való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott
további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
-  törléshez való jog:  kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben
személyes adatait az adatkezelő törölje.

1./ 
1.1.  Az  adatkezelő  az  érintett  jogai  érvényesülésének  elősegítése  érdekében  megfelelő
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen
-  az érintett  részére nyújtandó bármely értesítést  és tájékoztatást  könnyen hozzáférhető és
olvasható  formában,  lényegre  törő,  világos  és  közérthetően  megfogalmazott  tartalommal
teljesíti, és
-  az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet
annak  benyújtásától  számított  legrövidebb  idő  alatt,  de  legfeljebb  huszonöt  napon  belül
elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton
nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
1.2. Az adatkezelő az érintett jogainak érvényesülésével kapcsolatban a feladatait ingyenesen
látja el, kivétel ezalól, ha az érintett
a)  a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan  -  az előzetes  tájékoztódáshoz való jogát
kivéve -   jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és
b) e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által  kezelt  személyes  adatainak helyesbítését,  törlését  vagy az adatkezelés
korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi,
az adatkezelő az érintett jogainak fentiek szerinti, ismételt és megalapozatlan érvényesítésével
összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.
1.3. Ha megalapozottan feltehető, hogy a jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy
az  érintettel  nem  azonos  személy,  az  adatkezelő  a  kérelmet  az  azt  benyújtó  személy
személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
 
2./ Előzetes tájékozódáshoz való jog:
2.1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa,
illetve  a  megbízásából  vagy  rendelkezése  alapján  eljáró  adatfeldolgozó  által  végzett
adatkezelési  műveletek  megkezdését  megelőzően  vagy  legkésőbb  az  első  adatkezelési
művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja
a)  az  adatkezelő  és  -  ha  valamely  adatkezelési  műveletet  adatfeldolgozó  végez,  az
adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,
b) az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
c) a tervezett adatkezelés célját és
d) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.
2.2.  A  fentiekkel  egyidejűleg,  azzal  azonos  módon  vagy  az  érintettnek  címzetten  az
adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt
a) az adatkezelés jogalapjáról,
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b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
c)  a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás
címzettjeinek  -  ideértve  a  harmadik  országbeli  címzetteket  és  nemzetközi  szervezeteket  -
köréről,
d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

3./ Hozzáféréshez való jog:
3.1. A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő
tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.
3.2. Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő a 3.1./ pontban meghatározottakon túl az
érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele
a) a kezelt személyes adatok forrását,
b) az adatkezelés célját és jogalapját,
c) a kezelt személyes adatok körét,
d)  a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a
harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,
e)  a kezelt  személyes  adatok megőrzésének időtartamát,  ezen időtartam meghatározásának
szempontjait,
f) az érintettet az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban rögzített jogainak, valamint azok
érvényesítése módjának ismertetését,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
h)  az  érintett  személyes  adatainak  kezelésével  összefüggésben  felmerült  adatvédelmi
incidensek  bekövetkezésének  körülményeit,  azok  hatásait  és  az  azok  kezelésére  tett
intézkedéseket.

4./ Helyesbítéshez való jog
4.1. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
pontatlanok,  helytelenek  vagy  hiányosak,  azokat  -  különösen  az  érintett  kérelmére  -
haladéktalanul  pontosítja  vagy  helyesbíti,  illetve  ha  az  az  adatkezelés  céljával
összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy
az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
4.2. Mentesül a 4.1./ pontban meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha
a)  a  pontos,  helytálló,  illetve  hiánytalan  személyes  adatok  nem  állnak  rendelkezésére  és
azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
b)  az érintett  által  rendelkezésére bocsátott  személyes adatok valódisága kétséget  kizáróan
nem állapítható meg.
4.3. Ha az adatkezelő a 4.1./ pontban meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által  kezelt  személyes  adatokat helyesbíti,
annak  tényéről  és  a  helyesbített  személyes  adatról  tájékoztatja  azt  az  adatkezelőt,  amely
részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

5./ Adatkezelés korlátozásához való jog
5.1. Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az 5.2.
pontban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,
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a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát,
és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan
nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
b)  ha az adatkezelés  jogellenessége  miatt  az  adatok törlésének lenne helye,  de az érintett
írásbeli  nyilatkozata  vagy  az  adatkezelő  rendelkezésére  álló  információk  alapján
megalapozottan  feltételezhető,  hogy az  adatok törlése  sértené  az érintett  jogos érdekeit,  a
törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő
vagy  más  közfeladatot  ellátó  szerv  által  vagy  részvételével  végzett,  jogszabályban
meghatározott  vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok
bizonyítékként  való  megőrzése  szükséges,  ezen  vizsgálat  vagy  eljárás  végleges,  illetve
jogerős lezárásáig,
d) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a nemzetközi
adattovábbításra  vonatkozó  dokumentációs  kötelezettség  teljesítése  céljából  az  adatok
megőrzése szükséges, az Info tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig (tíz évig).
5.2.  Az  adatkezelés  korlátozásának  időtartama  alatt  a  korlátozással  érintett  személyes
adatokkal  az  adatkezelő,  illetve  az  általa  megbízott  vagy  rendelkezése  alapján  eljáró
adatfeldolgozó  a  tároláson  túl  egyéb  adatkezelési  műveletet  kizárólag  az  érintett  jogos
érdekének  érvényesítése  céljából  vagy  törvényben,  nemzetközi  szerződésben,  illetve  az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.
5.3.  Az 5.1./  a)  pontjában  meghatározott  adatkezelési  korlátozás  megszüntetése  esetén  az
adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

6./ Törléshez való jog
6.1. A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett
személyes adatait, ha
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
aa) az adatkezelésre vonatkozó alapelvekkel ellentétes,
ab)  célja  megszűnt,  vagy  az  adatok  további  kezelése  már  nem szükséges  az  adatkezelés
céljának megvalósulásához,
ac)  törvényben,  nemzetközi  szerződésben  vagy  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusában
meghatározott időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
b)  az érintett  az adatkezeléshez adott  hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak
törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja elő, 
c)  az  adatok  törlését  jogszabály,  az  Európai  Unió  jogi  aktusa,  a  Hatóság vagy a  bíróság
elrendelte vagy
d) a 5.1./ b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

7.1. Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok
kezelésének  korlátozására  az  adatkezelő  elutasítja,  az  érintettet  írásban,  haladéktalanul
tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b)  az  érintettet  a  törvény  alapján  megillető  jogokról,  valamint  azok  érvényesítésének
módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen
adatok  kezelésének  korlátozására  vonatkozó  jogát  a  Hatóság  közreműködésével  is
gyakorolhatja.
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7.2.  Ha  az  adatkezelő  az  általa,  illetve  a  megbízásából  vagy  rendelkezése  szerint  eljáró
adatfeldolgozó által  kezelt  személyes  adatokat  helyesbíti,  törli  vagy ezen adatok kezelését
korlátozza,  az  adatkezelő  ezen  intézkedés  tényéről  és  annak  tartalmáról  értesíti  azon
adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően
továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének
korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.
7.3. Jogainak érvényesítése érdekében az érintett 
a)  a  Hatóság  vizsgálatát  kezdeményezheti  az  adatkezelő  intézkedése  jogszerűségének
vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a fentiekben foglalt jogainak érvényesítését korlátozza
vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b)  a  Hatóság  adatvédelmi  hatósági  eljárásának  lefolytatását  kérelmezheti,  ha  megítélése
szerint  személyes adatainak kezelése során az adatkezelő,  illetve az általa  megbízott  vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
7.4. Az  érintett  az  adatkezelő,  illetve  -  az  adatfeldolgozó  tevékenységi  körébe  tartozó
adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha
megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott  előírásoknak megfelel,  az adatkezelő,
illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az
adatfeldolgozót
a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
c)  az  érintett  jogai  érvényesülésének  biztosítására  pontosan  meghatározott  magatartás
tanúsítására
kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

8. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően
8.1.  Az érintett halálát követő öt éven belül az előzetes tájékozódáshoz való jog kivételével
valamennyi joga, illetve - az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési
műveletek esetén - az általános adatvédelmi rendelet 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az
elhaltat  életében  megillető  jogokat  az  érintett  által  arra  ügyintézési  rendelkezéssel,  illetve
közokiratban  vagy  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratban  foglalt,  az  adatkezelőnél  tett
nyilatkozattal - ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban
tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
8.2.  Ha  az  érintett  nem  tett  a  8.1.  pontban  meghatározott  jognyilatkozatot,  a  Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult – az adatvédelemre
vonatkozó európai uniós és nemzeti  jogszabályokban meghatározott  feltételek szerint – az
elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az
érintett  jogainak e bekezdés szerinti  érvényesítésére az a közeli  hozzátartozó jogosult,  aki
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
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8.3.  Az adatkezelő kérelemre tájékoztatja  az érintett  Polgári  Törvénykönyv szerinti  közeli
hozzátartozóját a 8.1. és 8.2. pont szerint megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett a
8.1. pontban meghatározott nyilatkozatában megtiltotta.

Az általános adatvédelmi rendelet rendelkezései szerint:

1./  Az Érintett jogai:  
- átlátható tájékoztatáshoz való jog, 
- a rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik,
- az érintett hozzáférési joga,
- helyesbítéshez való joga, 
- törléshez való joga,
- adatkezelés korlátozásához való joga, 
- adathordozhatósághoz való joga, 
- tiltakozáshoz való joga, 
- jogszabályi keretek között lehetővé tett automatizált döntéshozatalhoz való joga.

1.1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog, a kommunikációra és az érintett jogainak gyakorlására
vonatkozó adatkezelői kötelezettségek
1.1. Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó,  az  általános  adatvédelmi  rendelet  13.  és  a  14.
cikkben  említett  valamennyi  információt  és  a  15–22.  és  34.  cikk  szerinti  minden  egyes
tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető  formában,  világosan  és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ
esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus
utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más
módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2.  Az adatkezelő  elősegíti  az  érintett  általános  adatvédelmi  rendeletben  megfogalmazott
jogainak a gyakorlását, ennek keretében az érintett hozzáférési joga, helyesbítéshez való joga,
törléshez való joga, adatkezelés korlátozásához való joga, ezekhez kapcsolódó értesítési joga,
adathordozhatósághoz való joga,  tiltakozáshoz való joga,  valamint  a  kizárólag jogszabályi
keretek  között  lehetővé  tett  automatizált  döntéshozatalhoz  való  joga  vonatkozásában
előterjesztett kérelem teljesítését nem tagadhatja meg az érintett azonosítása esetén.
1.3.  Az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem
beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  az  1.2.  pont  szerinti
kérelem  nyomán  hozott  intézkedésekről.  Szükség  esetén,  figyelembe  véve  a  kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet.  Ha  az  érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
1.4. 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.

1.5. A fentiek szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
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adatkezelő,  figyelemmel  a  kért  információ  vagy  tájékoztatás  nyújtásával  vagy  a  kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan  vagy túlzó  jellegének bizonyítása  az adatkezelőt
terheli.
1.6.  Az azonosítást  nem igénylő adatkezelésre vonatkozó szabályok sérelme nélkül,  ha az
adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintett hozzáférési joga, helyesbítéshez való
joga, törléshez való joga, adatkezelés korlátozásához való joga, ezekhez kapcsolódó értesítési
joga,  adathordozhatósághoz  való  joga,  tiltakozáshoz  való  joga  vonatkozásában  kérelmet
benyújtó  természetes  személy  kilétével  kapcsolatban,  további,  az  érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
2.1. 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) ha  az  adatkezelés  az  adatkezelő  vagy  harmadik  jogos  érdekének  érvényesítéséhez

szükséges, akkor az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
2.2. A  2.1.  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 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 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  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.

2.3. 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.
2.4. Az (1), (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már
rendelkezik az információkkal.
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3. Az érintett hozzáférési joga 
3.1. 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) az általános adatvédelmi 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. 
3.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására  kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy tájékoztatást  kapjon  a  továbbításra
vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3.3.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. 

4. A helyesbítéshez való jog 
Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül
helyesbítse  a rá vonatkozó pontatlan személyes  adatokat.  Figyelembe véve az adatkezelés
célját,  az érintett  jogosult  arra,  hogy kérje a hiányos személyes  adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
5.1.  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 az általános adatvédelmi 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; 
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c) az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés 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 az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében
említett,  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  kínálásával  kapcsolatosan
került sor. 
5.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen 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. 
5.3.  A  jelen  pontban  foglalt  rendelkezés  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) az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9.
cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d)  az  általános  adatvédelmi  rendelet  89.  cikk  (1)  bekezdésével  összhangban  a  közérdekű
archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból,
amennyiben  a  törléshez  való  jog  valószínűsíthetően  lehetetlenné  tenné  vagy  komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
6.1. 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 az általános adatvédelmi 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. 
6.2.  Ha az  adatkezelés  a  fenti  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. 
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
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7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általános adatvédelmi rendelet 16. cikk, a
17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

8. Az adathordozhatósághoz való jog 
8.1.  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 az általános adatvédelmi 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. 
8.2.  Az  adatok  hordozhatóságához  való  jog  fentiek  szerinti  gyakorlása  során  az  érintett
jogosult  arra,  hogy  –  ha  ez  technikailag  megvalósítható  –  kérje  a  személyes  adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
8.3. A jelen pontban részletezett jog gyakorlása nem sértheti az általános adatvédelmi 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. 

9.   A tiltakozáshoz való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján 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. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

10.   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást   
Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  ne  terjedjen  ki  rá  az  olyan,  kizárólag  automatizált
adatkezelésen  –  ideértve  a  profilalkotást  is  –  alapuló  döntés  hatálya,  amely  rá  nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
Előbbi rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
a)  az  érintett  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében
szükséges; 
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b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
Az a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni
az  érintett  jogainak,  szabadságainak  és  jogos  érdekeinek  védelme  érdekében,  ideértve  az
érintettnek  legalább  azt  a  jogát,  hogy az  adatkezelő  részéről  emberi  beavatkozást  kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

X./ Az Érintett jogainak érvényesítése
Az érintett az alábbiakban felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy
székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben,
vagy postai  úton  az  érintett  által  aláírt  levélben  gyakorolhatja.  Az érintett  joggyakorlásra
vonatkozó  nyilatkozata  az  adott  adatkezelés  egyértelmű  megjelölése  és  az  érintett
beazonosítása mellett érvényes. 

XI./ Jogorvoslat
Az Érintett az  Info  tv.-ből  eredő  jogainak  megsértése  esetén  az  Info  tv.  22.  §-a  alapján
jogosult  bírósághoz  fordulni  (illetékes  és  hatáskörrel  rendelkező  bíróság:  az  Érintett  –
választása szerint -    lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék), továbbá az Info
tv.  52.  §-a  alapján  jogosult  vizsgálatot  kezdeményezni  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatóságnál  (Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság,
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)

XII./ Adatvédelmi tisztségviselő

Az Adatkezelőnél az általános adatvédelmi rendelet 37. cikk (1) bek. alapján, valamint Info
tv. 25/L. § (1) bek. alapján adatvédelmi tisztségviselőt nem kötelező kinevezni, így arra nem
kerül sor.

XIII./ Az adatvédelmi incidensek kezelése

1.Az  adatkezelő  az  általa,  illetve  a  megbízásából  vagy  rendelkezése  alapján  eljáró
adatfeldolgozó  által  kezelt  adatokkal  összefüggésben  felmerült  adatvédelmi  incidenst
haladéktalanul,  de  legfeljebb  az  adatvédelmi  incidensről  való  tudomásszerzését  követő
hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak.

2.  Az  adatvédelmi  incidenst  nem  kell  bejelenteni,  ha  valószínűsíthető,  hogy  az  nem  jár
kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

3.  Ha  az  adatkezelő  az  1)  bekezdésben  meghatározott  bejelentési  kötelezettséget
akadályoztatása  miatt  határidőben  nem  teljesíti,  azt  az  akadály  megszűnését  követően
haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró nyilatkozatát is.

4. Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel
vagy  azt  egyébként  az  adatfeldolgozó  észleli,  arról  -  az  adatvédelmi  incidensről  való
tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt.

5. Az 1. bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő
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a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek körét és
hozzávetőleges  számát,  valamint  az  incidenssel  érintett  adatok  körét  és  hozzávetőleges
mennyiségét,
b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására kijelölt
más kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól,
c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és
d)  ismerteti  az adatkezelő által  az adatvédelmi incidens kezelésére tett  vagy tervezett  - az
adatvédelmi  incidensből  eredő  esetleges  hátrányos  következmények  mérséklését  célzó  és
egyéb - intézkedéseket.

6. Ha az 5. bekezdés  a)-d)  pontjában foglalt valamely információ a bejelentés időpontjában
nem áll  az  adatkezelő  rendelkezésére,  azzal  az adatkezelő  a bejelentést  annak benyújtását
követően  utólag  -  az  információ  rendelkezésre  állásáról  való  tudomásszerzését  követően
haladéktalanul - kiegészíti.

7. Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett,  amelyet valamely más EGT-állam
adatkezelője továbbított az adatkezelő részére, vagy amelyet az adatkezelő más EGT-állam
adatkezelője  részére  továbbított,  az  5.  bekezdésben  meghatározott  információkat  az
adatkezelő ezen EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli.

8. Az 1. bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget az adatkezelő - a minősített
adatot  tartalmazó  bejelentés  kivételével  -  a  Hatóság  által  e  célra  biztosított  elektronikus
felületen teljesíti.

9. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog
érvényesülését  lényegesen  befolyásoló  következményekkel  járhat  (a  továbbiakban:  magas
kockázatú  adatvédelmi  incidens),  a  nemzetbiztonsági  célú  adatkezelés  kivételével  az
adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.

10  Az  adatkezelő  mentesül  az  érintett  9)  bekezdésben  foglaltak  szerinti  tájékoztatásának
kötelezettsége alól, ha
a)  az  adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenssel  érintett  adatok  tekintetében  az  adatvédelmi
incidenst  megelőzően megfelelő -  így különösen az adatokat  a jogosulatlan személy általi
hozzáférés  esetére  értelmezhetetlenné  alakító,  azok titkosítását  eredményező  -  műszaki  és
szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
b)  az  adatkezelő  az  adatvédelmi  incidensről  való  tudomásszerzését  követően  alkalmazott
intézkedésekkel  biztosította,  hogy  az  adatvédelmi  incidens  folytán  az  érintettet  megillető
valamely  alapvető  jog  érvényesülését  lényegesen  befolyásoló  következmények
valószínűsíthetően nem következnek be,
c)  az  érintett  9)  bekezdés  szerinti  közvetlen  tájékoztatása  csak  az  adatkezelő  aránytalan
erőfeszítésével  lenne  teljesíthető,  ezért  az  adatkezelő  az  érintettek  részére  az  adatvédelmi
incidenssel  összefüggő  megfelelő  tájékoztatást  bárki  által  hozzáférhető  módon  közzétett
információk útján biztosítja, vagy
d) törvény - a 14) bekezdésben meghatározottak szerint - a tájékoztatást kizárja.

11. Az 9. bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség keretei között az adatkezelő
világosan  és  közérthetően  ismerteti  az  adatvédelmi  incidens  jellegét,  valamint  az  érintett
rendelkezésére bocsátja a 5. bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott információkat.
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12.   Ha  a  Hatóság  az  1.  bekezdésében  foglaltak  szerint  teljesített  bejelentés  alapján  azt
állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázata miatt az érintett tájékoztatása
szükséges, az adatkezelő az általa még nem teljesített, az 1. bekezdésben foglalt tájékoztatási
kötelezettségét e megállapítást követően haladéktalanul teljesíti.

Jelen  szabályzatot  az Adatkezelő  a  6500 Baja,  Baka köz 2.  alatti  székhelyén papíralapon
folyamatosan elérhetővé  teszi,  az  érintett  papíralapú  vagy  elektronikusan  előterjesztett
kérelme alapján az értintett rendelkezésére bocsátja.

Baja, 2018. október 1.

______________________________
                Adatkezelő
              Adorján Zsolt 

egyéni vállalkozó
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