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 Adatvédelmi tájékoztató 

 

Előszó 

 

Személyes adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 

rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és a 

személyes adatok védelméről 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 

előírásainak, a kapcsolódó adatvédelmi szabályoknak. Adatkezelő a birtokába került 

személyes és érzékeny adatok védelmében biztosítja azokat az adatbiztonsági 

előírásokat, amit a jogszabály számára meghatározott, valamint a betartáshoz 

szükséges technikai, és  informatikai eszközöket. 

Jelen Szabályzatban „Adatkezelő" alatt a Bálint Kft.-t és a társaság munkavállalóit 

értjük. 

 

Adatkezelő önkéntes hozzájárulás vagy törvényi alapon kezeli a személyes adatokat. 

 

Adatkezelő elkötelezett és kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. 

Minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok biztonságban 

legyenek, melynek érdekében kidolgozta az adatvédelemmel kapcsolatos belső 

szabályait. 

 

 

Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük 

jelezze felénk a balintkft@mse89.t-online.hu vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz 

info@dataprotectionhungary.hu e-mail címen. 

 

Az adatkezelő kizárólag a jogszabályokban meghatározott adatkezelési, feladataival 

összefüggő adatvédelmi követelményekért felelős. 

 

Adatkezelő adatai: Bálint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Cégjegyzékszám: 01-09-366160 

Adószám: 10986239-2-43 

Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó út 118. 

Ügyfélszolgálati telefonos elérhetőség: +36-1297-4085 

Elektronikus elérhetőség: balintkft@mse89.t-online.hu 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 

 

mailto:balintkft@mse89.t-online.hu
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Személyes adatok köre az adatkezelés célja, jogcíme és időtartalma 

 

Webshop adatkezelése 

Az adatkezelés célja a megrendelők/regisztrálók egymástól történő 

megkülönböztetése, a rendelések 

azonosításában, megrendelés 

kiszállítása, számviteli kötelezettségek 

teljesítése, megrendelők 

informálása és kapcsolattartás vagy 

panaszkezelés. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása 

A kezelt személyes adatok típusa Neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, 

kiszállítás címe, rendelés azonosítószáma és 

termék vételára. 

A kezelt személyes adatok időtartama Regisztrált cég a hozzájárulását vissza nem 

vonja vagy kéri a regisztrálásnak törlését. 

Az utolsó rendelése óta eltelt 3 naptári év után 

manuálisan törlésre kerül. 

Kivétel képeznek azok az adatok, ami az ágazati 

törvények tiltó hatálya alá esnek. (pl.: a 

számlaadási kötelezettség (számlák) 

amit 5 adózási évig meg kell őrizni az 

adatkezelőnek.) 

 

Megrendelők adatainak kezelése 

Az adatkezelés célja a telephelyen történő vásárlás, megrendelés, 

számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, 

egymástól való megkülönböztetése, a 

megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés 

dokumentálása, számviteli kötelezettség 

teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói 

szokások elemzése, célozottabb kiszolgálás. 

Az adatkezelés jogalapja  az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 

169. § (2) bekezdése. 

 A kezelt személyes adatok típusa azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, 

telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/ 

termékek megnevezése, mennyisége, súlya, 

vételára. 

A kezelt személyes adatok időtartama Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 

nyolc év. 
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Élet és Vagyonvédelem 

 

Elektronikus megfigyelőrendszer 

A Bálint Kft. telephelyén elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, 

melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a telephely teljes területén. A 

kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további 

információ az Irodában és a rögzítő berendezések alatt törvényben előírt tájékoztatók 

olvashatók. 

Adatkezelő: 

Neve: Bálin Kft.  

Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó út 118. 

Adatkezelői feladat: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer adatai ellenőrzése 

Elektronikus megfigyelő rendszer hangot nem rögzít. 

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon, 

jelentős értékű pénz védelme, érdekében a 

jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető 

tettenérése, valamint a jogsértés bizonyítása. 

Az adatkezelés jogalapja a vásárlók és érdeklődők esetében az érintett 

hozzájárulása a telephely  területére való 

belépéssel, munkavállalók esetében a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 

11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének f) pontja, ugyanis adatkezelőnek 

jogos érdeke fűződik az élet és 

vagyonvédelemhez. 

 A kezelt személyes adatok típusa Telephely területére belépő személyeknek a 

képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a 

megfigyelőrendszer által rögzített személyes 

adatai. 

Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában legfeljebb  30 nap 

[SzVMt. 31. § (3) bek. 

 

 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: 

Felvételeket a székhelyen található szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések 

mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és 

másolhassák ki a felvételeket. 
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Hozzáférés a képekhez: Kamerák aktuális képének, illetve a felvételek 

megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag az adatkezelő erre 

kijelölt vezetője jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok 

megvalósulása érdekében. 

 

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra 

rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és 

időpontjával papír alapon vagy elektronikus jegyzőkönyvben rögzíti. 
 

A munkavállalók által használt járműveket érintő adatkezelési 

műveletek 

Gépjárművek nyomon követése (GPS nyomkövetés) 

A Bálint Kft. tulajdonában lévő áruszállító gépjárműveket elektronikus nyomkövető 

rendszerrel vannak felszerelve. A rögzített adatokhoz csak az ügyvezető fér hozzá. 

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: az adatokat a székhelyen található 

szerveren, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így az biztosított, 

hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki az adatokat. 

Adatkezelő: 

Neve: Bálin Kft.  

Székhely: 1182 Budapest, Királyhágó út 118. 

Adatkezelői feladat: elektronikus GPS nyomkövetés megfigyelő- és rögzítőrendszer 

adatai ellenőrzése. 

Az érintett jogai: 
Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának 

vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne 

semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de 

legfeljebb 15 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az 

adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az 

érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak 

felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő 

biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. 

Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok 

módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. 
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Szerver naplózása 

A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó 

tevékenységét. 

Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltató a 

szolgáltatások működésének ellenőrzése, 

a személyre szabott kiszolgálás és a 

visszaélések megakadályozása érdekében 

rögzíti a látogatói adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) 

pontja, ugyanis az adatkezelőnek jogos 

érdeke fűződik a weboldala biztonságos 

működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A. § 

(3) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa:  azonosítószám, dátum, időpont, a 

meglátogatott oldal címe. 

Az adatkezelés időtartama: 14 nap 

 

Az adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más 

információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem 

törekszik. 
 

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az 

érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során 

megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a 

felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 
 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:  

A portál HTML kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső 

szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a 

felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e 

hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a 

felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat 

(pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott 

oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók 

számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével 

akár Földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A 

meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az 

érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során 
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megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a 

felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató 

szervere szolgálja ki.  

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével 

megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az 

internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó. 
 

Webáruház Cookie kezelés 

A honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó 

számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) nem tartalmaz 

Honlap látogatóinak adatai 

A webszervere nem rögzít honlaplátogatói adatokat. 

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és 

auditálását külső szolgáltatók nincsen. 

 

Webáruház Regisztráció 

Az adatkezelés célja  webáruházában történő vásárlás, számla 

kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól 

való megkülönböztetése, a megrendelések 

teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, 

számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói 

kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális 

ajánlatokról. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 

13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a 

Grt. 6. § (5) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, 

e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a 

bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, 

az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, 

vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási 

cím, szállítási cím. 

Az adatkezelés időtartama: Regisztrált cég hozzájárulását vissza nem vonja 

vagy kéri a regisztrálásnak törlését. 

Az utolsó rendelése óta eltelt 1 naptári év után 

manuálisan anonimizálásra kerül. 

Kivétel képeznek azok az adatok, ami az ágazati 

törvények tiltó hatálya alá esnek. (pl.: a 

számlaadási kötelezettség (számlák) 

amit 5 adózási évig meg kell őrizni az 

adatkezelőnek.) 
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Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel 

Ügyféllevelezés és Fax 

Amennyiben megkeresi Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a 

honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában 

található elérhetőségek igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

A adatkezelő minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a 

dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal 

együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 

Telefon történő rendelés 

Telefonon, webáruház ügyfélszolgálatán a +36-1297-4085 bejövő és kimenő 

telefonbeszélgetéseit nem rögzíti. 

 

Álláshirdetésre Jelentkezés 
 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud 

elektronikus úton jelentkezni az adatkezelő által közzétett állásajánlatokra 

 

Adatkezelés célja  Adatkezelőnél betöltendő állásra történő 

jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való 

részvétel 

Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása 

Kezelt személyes adatok típusa:  a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, 

valamint az azokban megadott egyéb 

személyes adatok 

Adatkezelés időtartama a pályázat benyújtásától számított 

maximum hat  hónap eltelte után 

megsemmisítésre kerülnek 

 

Adatkezelő a beérkezett pályázatokat maximum 6 hónapig tárolja. 
 

 

Személyes adatok tárolása és biztonsága 

Adatkezelő technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 

jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre 

annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 

garantálja. 
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A adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt 

adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok 

védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – 

kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és 

az érintetthez rendelhetők. 

A adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, 

szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának 

védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát 

és teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége 

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az 

ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

A adatkezelő és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata 

egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz 

és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra 

vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű 

védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 

protokolltól (e-mail, web, fttp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati 

fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy 

az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az 

adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak 

érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson 

minden biztonsági esemény esetében. 

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések 

hatékonyságának ellenőrzését is. 
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Adatvédelmi Incidensek kezelése 

A adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az 

adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 

intézkedéseket. 

Adatvédelmi incidenst az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jut, bejelenti a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. 

 

Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – 

törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és 

tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. 

Tájékoztatáshoz való jog: 

az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 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. 

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt 

elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

Az érintett hozzáféréshez való joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 

kategóriái; 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; a személyes adatok 

tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának 

és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az 

adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
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profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

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. Az érintett 

kérelmére az információkat az adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. 

Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez vagy Elfeledtetéshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

• Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 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; a népegészségügy területét érintő, vagy 

archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok 

pontosságának ellenőrzését; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez; 

• vagy az érintett 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. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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 az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja. 

Adathordozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

azt 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. 
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A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás 

esetén az adatokat e célból az adatkezelő nem kezeli. 

 

Automatizált döntéshozatal a társaságnál nem történik 

 

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. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges; 

•  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 

•  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított 30. napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk 

szerinti kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 

határidő további 60 nappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 

megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30. napon belül tájékoztatja az 

érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 

nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az 

érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege 
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miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett 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. 

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 információk elektronikus formátumban 

kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként 

vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől 

vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az 

esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be 

a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő 

kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta 

vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó 

érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által 

okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges 

felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 

a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

 Adatvédelmi tisztségviselő 

Az Adatkezelő az adatkezelési gyakorlat jogszabályszerűségének biztosítására 

önkéntes alapon, adatvédelmi tisztségviselőt jelöl ki: 

Privacy Officer Kft. képviseletében Lovász Zoltán látja el. 

Székhely: 1131 Béke utca 104 

e-mail: info@dataprotectionhungary.hu ; 

Telefon: +36 20 475 5767 
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Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: 061391-1400 

Fax: 061391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: naih.hu 

 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül járhat el. Jogorvoslatért a Területileg illetékes 

bírósághoz fordulhat 

 

Fogalommeghatározások 
 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 

például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált 

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 

összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 

kezelésük korlátozása céljából; 

4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

5. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

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

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait 

és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy 

az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja; 
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6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel; 

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és 

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az 

érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet 

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

8. „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; 

9. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet 

folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

10. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően 

létrehozott független közhatalmi szerv; 

11. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben 

benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, 

illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett 

intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell 

mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, 

valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 

jelentett kockázatok jelentőségét; 

 
Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 

hatályos jogszabályokkal és az alábbiakkal: 

• 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról; 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Infotv.); 

• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 

• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); 

• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 

• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli. tv.); 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 

• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ejt.); 

• 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól (Szvit.); 

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.), 

• 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Posta tv.). 
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