ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A https://osztalekvadasz.hu/ honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője Dr. Takács
Gergely Egyéni Vállalkozó.
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1. ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Dr. Takács Gergely Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő)
cím: 1038 Budapest, Újliget sétány 3., E épület, fszt. 2. ajtó
Nyilvántartási szám: 51481157
Adószám: 68256603-1-41
E-mail cím: hello@osztalekvadasz.hu

2. BEVEZETÉS
A jelen dokumentum célja, hogy részletes információkat nyújtson arról, hogy a Honlap
üzemeltetője, mint Adatkezelő, Önnek mely személyes adatait kezeli, milyen célból és
jogalapon, mennyi ideig tárolja azokat, mi az adatok forrása, és kik a személyes adatok
címzettjei illetőleg, hogy Ön tájékozódni tudjon arról, hogy mik az ezzel kapcsolatos jogai és
hogyan gyakorolhatja ezen jogokat. Adatai kezelésével kapcsolatos további kérdései, kérései
esetén a fenti elérhetőségeken tud további tájékoztatást kapni.
Adatkezelő elkötelezett a Honlapra látogatók, illetve vele üzleti kapcsolatba kerülő érintettek
személyes adatainak a védelmében, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és lehetőségei,
valamint a technika jelenlegi állása szerint megtesz minden olyan intézkedést, amely
garantálja az adatok biztonságát.

3. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE
3.1. Főcél- szolgáltatás nyújtása, tananyag rendelés
Az Ön személyes adatai kezelésének főcélja, az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítése,
azaz Adatkezelő tananyagainak/tanfolyamainak, a Honlapon online megrendelési űrlap
(továbbiakban: Megrendelési Űrlap) segítségével történő megvásárlását követő,
rendelkezésre bocsátása.
A fentiekben megjelölt célból Adatkezelő az Ön által megadott
a) nevet (vezetéknév és keresztnév),
b) számlázási nevet (cégnév vagy saját teljes név),
c) címet: város, irányítószám, utca, házszám (amire a számla kiállításra kerül),
d) e-mail címet, valamint
e) a rendeléssel és a tananyaggal kapcsolatos információkat: regisztrált felhasználónév,
és jelszó, a rendelési szám, megrendelés/árajánlat kérés időpontja és dátuma, a
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tananyag adatai, annak ára, kupon kód, megrendelés végösszege, megrendelő
számítógépének IP címe
kezeli.
A Megrendelési Űrlap kitöltését és a sikeres fizetést követően, a tanfolyam megrendelője
felhasználói profilt hoz létre a Honlapon.
A számviteli bizonylat kiállításához a számlázási név (teljes név vagy cégnév) és a cím (város,
irányítószám, utca, házszám) kezelésére van szükség.
A fenti személyes adatok kezelése nélkül, Adatkezelő nem tud szolgáltatást nyújtani, illetőleg
a megvásárolt tanfolyamról számlát kiállítani.

3.2. Érdeklődők kérései (kapcsolatfelvétel), mint cél
Abban az esetben, ha valaki csak érdeklődik valamelyik tanfolyamról, Adatkezelő a kérdések
megválaszolása céljából (kapcsolatfelvétel), az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
a) e-mail címét,
b) nevét,
c) érdeklődő számítógépének IP címét, illetve
d) magát a levelet: üzenet tárgya, szövege, dátum, időpont, az érintett által esetlegesen
megadott egyéb személyes adatot.
A fenti személyes adatok kezelése nélkül, Adatkezelő nem tud az érdeklődő kérdéseire választ
adni.

3.3. Honlapra látogatók adatai
A Honlapra történő látogatás során Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás működésének
ellenőrzése, és az esetleges visszaélések megakadályozása céljából rögzíti az érintett alábbi
személyes adatait:
a) a felhasználó számítógépének IP címe,
b) látogatás időpontja és dátuma,
c) felkeresett oldalak,
d) weboldal, ahonnan a látogatás történt,
e) használt böngésző típusa,
f) operációs rendszer típusa,
g) az internet szolgáltató domain neve és címe.
Adatkezelő a Honlap látogatásából eredő, esetlegesen felmerülő károkért nem vállal
felelősséget.
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3.4. Elektronikus hírlevél (eDM) küldése
Az érintett a Honlapon, a Megrendelési Űrlapon tett nyilatkozata segítségével
(hozzájárulásával) kérheti, hogy részére Adatkezelő elektronikus hírlevelet küldjön e-mail
útján, amely híreket, újdonságokat, segítő útmutatásokat, cikkeket és kiemelt ajánlatokat
tartalmaz. A hírlevél küldés céljából Adatkezelő az Ön nevét és e-mail címét használja. A
hírlevél küldésről Ön bármikor leiratkozhat, azaz a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását
visszavonhatja az elektronikus hírlevél láblécében található link segítségével, egy kattintással
azonnal, valamint a hello@osztalekvadasz.hu e-mail címre vagy a 1038 Budapest, Újligeti
sétány 3., E épület, fszt. 2. ajtócímre küldött lemondási kérelemével. A lemondási kérelem
beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy héten belül töröljük az elektronikus
hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulását.

3.5. Blog bejegyzés kommentálása
A Honlapra látogatóknak lehetőségük van értékelni a tananyagot, véleményüket megírni a
Honlapon megjelenő témákban, ebben az esetben az adatkezelés célja a blog bejegyzésekhez
történő hozzászólás, amelynek során Adatkezelő rögzíti az érintett alábbi személyes adatait:
a) azonosítószám,
b) felhasználónév vagy név,
c) a felhasználó számítógépének IP címe,
d) maga az értékelés (hozzászólás szövege), illetve
e) a szöveges értékelés során esetlegesen megadott személyes adatok, valamint a
f) dátum és időpont.
A blog bejegyzés kommentálásával az érintett felhasználó neve vagy neve, maga a hozzászólás,
ennek dátuma és időpontja nyilvánosan, mindenki számára megismerhető módon is
megjelenik a Honlapon. Ennek törlését Ön kezdeményezheti Adatkezelőnek, a jelen
Adatkezelési Tájékoztató I. cím szerinti elérhetőségein.

3.6. Süti (Cookie)
Az ún. süti (cookie), az egy kis adatcsomag (szöveges-, képi- vagy szoftverfájl), amit a
szolgáltató az online élmények kényelmesebbé és felhasználóbarátabbá tétele érdekében
helyez el a felhasználó számítógépén (annak merevlemezén), okostelefonján, vagy internet
eléréshez használt egyéb eszközein. A böngésző vissza tud küldeni egy, már korábban
elmentett sütit a szolgáltatónak (az adatot visszaolvassa), azaz az internetes oldal felismeri az
Ön eszközét és böngészőjét, amennyiben újra ellátogat a Honlapra, illetve a látogatás
időpontjai is naplózásra kerülnek.
A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a Honlap
látogatójának számítógép felismerésére alkalmasak.
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A Honlapra látogató a saját internet böngészőjének segítségével állíthatja be a cookie-k
alkalmazását, így letilthatja, illetve engedélyezheti az egyes sütik települését. Egy egyszerű
böngészéshez alapvetően sütik alkalmazása nem szükséges, ugyanakkor a Honlapnak bizonyos
funkciói csak sütik alkalmazása mellett érhető el (pl. a felhasználónév megjegyeztetése is süti
beállításon alapszik), így egyes cookie-k letiltásával bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők,
tehát a Honlap használhatósága korlátozottá válik. A cookie-k beállítását elsősorban az
internet böngészők Beállítások menüjében érheti el, illve a böngésző Súgó iránymutatásainak
segítségével végezheti el. Az alábbi linkek segítséget nyújtanak a beállítások elérésében
különböző típusú böngészők használatakor:
•
•
•

Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=hu/

Azok a sütik, amelyeket a Honlap webszervere telepít a felhasználó számítógépére, az
úgynevezett belső cookie-k, míg a külső szolgáltató által használt sütik az úgynevezett külső
cookie-k.
A honlap a következő (belső) sütiket alkalmazza:
1. ideiglenes vagy munkamenet süti
2. felhasználást javító süti
3. hirdetési funkciót ellátó süti.
Az ideiglenes vagy munkamenet sütik az úgynevezett szükséges sütik névre is hallgat, mert
ezek elsősorban a Honlap megfelelő működését és a kapcsolat biztonságosabbá tételét
szolgálja, emellett analitikai mérésekre alkalmas. Az adatkezelésnek a célja a felhasználók
azonosítása, a munkamenetek azonosítása, és az ennek során megadott adatok (lsd.
Megrendelési Űrlap) tárolása, az adatvesztés megakadályozása. Kezelt adatkör:
a) előzőleg meglátogatott oldal,
b) azonosítószám,
c) dátum és időpont.
Például amikor Ön a Megrendelési Űrlapot kitölti ez a funkció akadályozza meg az
adatvesztést, segíti, hogy a munkamenet funkció fennálljon, amíg Ön feltölti az adatokat.
A felhasználást javító sütik használatának engedélyezése kényelmesebbé teszik Ön számára
a Honlap használatot, illetve a teljesítménymérés elemzi az oldal látogatottságát és
működését. Ilyen például az a funkció, hogy a honlap képes megjegyezni az Ön felhasználó
nevét, így a következő látogatás alkalmával nem kell ismét beírnia azt.
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A hirdetési sütik használatának engedélyezése elősegíti, hogy az Ön érdeklődési körének
megfelelően működjön a Honlap, esetlegesen személyre szabott hirdetés kerülhessen
megjelenítésre.
Az alábbi külső szolgáltatói sütik is megjelennek a Honlapon:
1.
Facebook
2.
Google Analytics
3.
Google AdWords
4.
Vimeo.
A Facebook, mint külső szolgáltató szintén elhelyez az Ön számítógépén sütiket. A Honlapon
megtalálható a facebook.com címen elérhető "Tetszik" szolgáltatás, amelynek segítségével a
közösségi funkció elérhető. Az Adatkezelő a Facebook képpont használatával statisztikai
adatokat gyűjt a látogatókról, amivel a Facebook hirdetései hatékonyabbá tehetők. A
Facebook adatkezelési tevékenységéről bővebben az alábbi linken tájékozódhat:
https://www.facebook.com/policy.php.
A Google Analytics külső szervere a Honlap látogatóiról készít kimutatást viselkedésük
vizsgálatával (a látogató milyen weboldalról érkezett a Honlapra, mennyi időt töltött el ott,
földrajzilag hol található), elsősorban a reklámkampányok optimalizálása érdekében. Bővebb
információ a https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ érhető el.
A Google AdWords hirdetést elősegítő alkalmazás, amely azok számára, akik korábban
meglátogatták a Honlapot, a Google keresési találatai között, a Honlap témájához hasonló
hirdetéseket jelenít meg, a látogatóknál elhelyezett cookie-k segítségével. Bővebb információ
a https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu érhető el.
A Vimeo egy videomegosztó webhely, ami biztosítja a Honlapra feltöltött videók lejátszását.
Használatával sütik tárolódnak el az Ön eszközén. Bővebb információ:
https://vimeo.com/cookie_policy érhető el.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, ha az adatkezelésnek van jogalapja.
Adatkezelő az érintett személyes adatait csak a személyes adat kezelés céljainak eléréséhez
szükséges ideig kezelheti. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására, csak
megfelelő garanciális szabályok betartása mellett, archiválási, tudományos és történelmi
kutatási vagy statisztikai célból kerülhet sor.
Az alábbi táblázat, a fent részletezett adatkezelési tevékenységek során kezelt adatkörök és
célok tekintetében alkalmazandó jogalapok, és az adatkezelés időtartalma tekintetében ad
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tájékoztatást. (Az adott adatkezelési tevékenység konkrét személyes adatai a jelen
Adatkezelési tájékoztató 3. pontja alatt már részletezésre kerültek).

Adatkezelési tevékenység

1.

Szolgáltatás nyújtása,
tananyag rendelés

Jogalap (az adatkezelési
tevékenység során kezelt konkrét
személyes adatok tekintetében)

Adatkezelés időtartalma

Szerződés/megrendelés
teljesítése

5 év (Ptk. szerinti általános
elévülési idő).

(GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont 1.
fordulat, és Eker. tv. 13/A§ (3)
bek.)
Szolgáltatás nyújtása,
számviteli bizonylat
kiállítása és őrzése
2.

Érdeklődők kérései
(kapcsolatfelvétel)

Jogi kötelezettség teljesítése

8 év.

(GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont,
Sztv. 169§ (2) bek)
Szerződés/megrendelés
teljesítésével összefüggésben

Legfeljebb 1 év.

(GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont 2.
fordulat, és Eker. tv. 13/A§ (3)
bek.)
3.

Honlapra látogatók
adatai

Adatkezelő jogos érdeke a
felhasználók azonosításához és a
visszaélések megakadályozásához
(GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont,
illetve Eker. tv. 13/A§ (3) bek.)

A Honlap megtekintésétől
számított 30 nap.

4.

Elektronikus hírlevél
(eDM) küldése

Érintett hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) bek. a.) pont, Eker. tv.
13/A§ (4) bek., Grt. 6. § (1)
bekezdése. )

A hozzájárulás
visszavonásáig.

5.

Blog bejegyzés
kommentálása

Érintett hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) bek. a.) pont, illetve Eker.
tv. 13/A§ (4) bek.)

5 év (Ptk. szerinti általános
elévülési idő).

Adatkezelő jogos érdeke a
felhasználók azonosításához és a
visszaélések megakadályozásához
(GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont,
illetve Eker. tv. 13/A§ (3) bek.)

a látogatás (munkamenet)
időtartama (a böngésző
bezárásával törlődik a
számítógépről)

6.
Cookie

ideiglenes
vagy
munkamenet
sütik

felhasználást
javító sütik

12 hónap

hirdetési sütik
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Facebook

Érintett hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) bek. a.) pont, Eker. tv.
13/A§ (4) bek

6 hónap

A táblázatban szerepeltetett jogszabály rövidítésekről részletesebben a jelen Adatkezelési tájékoztató
„Hatályos jogszabályok” cím alatt tud tájékozódni.

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA, ILLETVE NEM AZ ÉRINTETTŐL
SZÁRMAZÓ ADATOK KÖRE
Adatkezelő a Honlapra látogató személyek, érdeklődök és megrendelők által saját magukról
megadott személyes adatokat kezeli. Abban az esetben, ha a személyes adatot rendelkezésre
bocsátó személy nem a saját személyes adatait adja meg, akkor ezen személy felelőssége az
érintett személy adatkezeléshez történő hozzájárulásának a megszerzése.

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
Adatfeldolgozó (továbbiakban: Adatfeldolgozó) az a természetes, vagy jogi személy, amely az
Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban
Adatfeldolgozóként járnak el az alábbi cégek:
Adatfeldolgozó
neve, székhelye

Tárhely.Eu Kft.
(1144 Budapest,
Ormánság utca 4.
X. em. 241.)

Adatfeldolgozó által végzett
tevékenység
Weblapok tárhelyének a
biztosítása

Adatfeldolgozó által kezelt
személyes adat
Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban
felsorolt valamennyi személyes
adat.
e-mail postafiók szolgáltatása Név (vezetéknév és keresztnév),
számlázási név (cégnév vagy saját
teljes
név),
cím:
város,
irányítószám, utca, házszám, e-mail
cím, rendeléssel és a tananyaggal
kapcsolatos információk: regisztrált
felhasználónév, és jelszó, a
rendelési
szám,
megrendelés/árajánlat
kérés
időpontja és dátuma, a tananyag
adatai, annak ára, kuponkód,
megrendelés
végösszege,
megrendelő/érdeklődő
számítógépének IP címe, maga az email (szöveg).
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KBOSS.hu Kft.
(1031 Budapest,
Záhony utca 7.)
SalesAutopilot Kft.
(1024 Budapest,
Margit körút 3133. félemelet 4-5.)

A Számlázz.hu-n keresztül
történő
számviteli
bizonylatok kiállítása
Megrendelés leadása esetén,
a megrendeléssel kapcsolatos
adatokat kezeli

Számlázási név (cégnév vagy saját
teljes név), cím (város,
irányítószám, utca, házszám).
Név (vezetéknév és keresztnév),
számlázási név (cégnév vagy saját
teljes név), cím: város,
irányítószám, utca, házszám, e-mail
cím, rendeléssel és a tananyaggal
kapcsolatos információk: regisztrált
felhasználónév, és jelszó, a
rendelési szám,
megrendelés/árajánlat kérés
időpontja és dátuma, a tananyag
adatai, annak ára, kuponkód,
megrendelés végösszege,
megrendelő számítógépének IP
címe, eDM küldéséhez történő
hozzájárulás.

A tananyagok megrendelése esetén, bakkártyás fizetéskor a tranzakció online fizetési
partnere a Bairon szolgáltató, mint önálló adatkezelő. Adatkezelő nem rendelkezik a
megrendelő által, a Bairon felé megadott pénzügyi tranzakciós -ideértve a bakkártya adatokkal. A Bairon rendszerrel kapcsolatos információk itt érhetőek el:
https://osztalekvadasz.hu/barion/.
Adatkezelőt tájékoztatás, adatok átadása, közlése, illetve valamely információ rendelkezésre
bocsátása végett megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, hatóságok (bíróság, az ügyész, a
nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság). Ebben az esetben, ha a hatóság az adtok,
információk rendelkezésre bocsátásának a célját és az adatkört megjelölte, Adatkezelő köteles
kiadni azokat.

7. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
7.1. Határidő számítás
Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének kézhez vételétől számított egy
hónapon belül megküldi a tömör, átlátható, közérthetően megfogalmazott válaszlevelét. A
határidőbe az a nap, amikor a kérelem beérkezik, nem számít bele. Szükség esetén,
amennyiben a kérelem bonyolult, összetett, illetve a kérelmek számossága azt indokolja,
Adatkezelő a válaszadási határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja a GDPR adta
lehetőségek alapján. Ez utóbbi esetben Adatkezelő a kérelem kézhez vételétől számított egy
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hónapon belül tájékoztatást ad a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának
megjelölése mellett.

7.2. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontja szerinti
elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, jogosult a következők megismerésére:
➢ mely személyes adatait (kategóriáit),
➢ milyen jogalapon,
➢ milyen célból, illetve
➢ mennyi ideig kezeli Adatkezelő, továbbá
➢ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, illetve mely személyes adatokhoz engedett
hozzáférést Adatkezelő, vagy kinek került továbbításra a személyes adat,
➢ a személyes adatok milyen forrásból származnak, valamint, hogy
➢ Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási
tevékenységet is, ez utóbbi esetben Ön jogosult annak logikáját megismerni, illetőleg
azt, hogy az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és mik a várható következményei.
Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első ízben
díjmentesen, ezt követően indokolt és ésszerű adminisztratív díj felszámítása mellett
bocsátja az érintett rendelkezésére.
Amennyiben Ön elektronikus úton kérte a személyes adatainak a kiadását, úgy a választ is
elektronikus levélben fogja megkapni, kivéve, ha Ön kifejezetten kérte a papír alapú levélben
történő tájékoztatás vagy adat küldést.
Szem előtt tartva az adatbiztonság követelményeit és az érintett jogainak védelmét, a kérelem
benyújtását követően, Adatkezelő megteszi azon intézkedéseket, ami a kérelem
benyújtójának beazonosításához szükséges, annak érdekében, hogy az arra jogosult személy
kapjon tájékoztatást (másolatban információt) a személyes adatok kezeléséről.

7.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontja szerinti
elérhetőségeken keresztül kérelmezze bármely személyes adata módosítását (személyes
adatok helyesbítése, hiányos adatok kiegészítése). Adatkezelő a kérelemnek lehetőség szerint
haladéktalanul, de minden esetben indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz, és tájékoztatja
erről a Kérelmezőt.

7.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja szerinti elérhetőségeken keresztül
kérelmezze a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben
(i)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte
vagy más módon kezelte Adatkezelő,
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(ii)
(iii)
(iv)

amennyiben hozzájáruláson alapult valamely adatkezelési tevékenység és a
hozzájárulását az érintett visszavonta, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja,
az érintett a jogos érdeken alapított adatkezelés ellen – ideértve a profilalkotást istiltakozik, és nincsen elsőbbséget élvező, jogszerű ok az adatkezelésre,
illetőleg ha az érintett közvetlen üzletszerzési céljából történő adatkezelés ellen
tiltakozik.

Abban az estben, ha valamely személyes adatra nézve tagállami vagy uniós jog őrzési
kötelezettséget ír elő, úgyszintén, ha az adatok jogi igények előterjesztéshez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek, erre nézve az érintett, a személyes
adatainak törlését nem kérelmezheti. Amennyiben a törlési kérelem megalapozott, annak
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

7.5. A korlátozáshoz való jog („zároláshoz való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja szerinti elérhetőségeken keresztül
kérelmezze, hogy a személyes adatai kezelését Adatkezelő korlátozza (ebben az esetben
elkülönített kezelés mellett történik az adatkezelés, amiből kitűnik annak korlátozott mivolta),
amennyiben:
➢ vitatja személyes adatainak a pontosságát (a korlátozás arra az időszakra vonatkozik,
ameddig Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
➢ 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 (ebben az esetben annak tisztázásáig marad
érvényben a korlátozás, amíg igazolást nem nyer, hogy az Adatkezelő jogos érdekei
elsőbbséget élveznek az érintett jogos érdekeivel szemben).

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja szerinti elérhetőségeken keresztül
kérelmezze, a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatainak a tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását, illetve más adatkezelő felé történő
továbbítást.
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7.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja szerinti elérhetőségeken
keresztül eljutatott kérelme útján tiltakozzon a jogos érdeken alapított adatkezelés ellen
– ideértve a profilalkotást is-, ha nincsen elsőbbséget élvező, jogszerű ok az adatkezelésre.
Ebben az esetben a Adatkezelő kötelessége azt bizonyítani, hogy a személyes adat kezelését
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett tiltakozhat
továbbá a közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel, illetve ehhez kapcsolódó
profilalkotással szemben is.

7.8. Kártérítés, sérelemdíj és Jogorvoslathoz való jog
Aki a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vagyoni és/vagy, nem vagyoni kárt
szenvedett, az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az
Adatfeldolgozó abban az esetben tartozik felelősséggel, ha jogszabály szerinti kötelezettségeit
nem tartotta be, vagy Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal
ellentétesen járt el. Ha mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó felelős a károkozásban,
felelősségük egyetemleges. Az Adatkezelő, illetőleg az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség
alól, ha igazolni tudja, hogy kár előidézéséért semmilyen módon nem felelős.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése
során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor:
→ panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) részére, vagy
→ lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A per elbírálása az
Ön választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes
lakcím) szerinti, illetve Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéknél indítható. A
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerinti perre a
Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. A személyes adatok védelmével
kapcsolatban indított per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.
Javasolom, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél
benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

8. ADATBIZTONSÁG
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Mind Adatkezelő, mind Adatkezelő Adatfeldolgozói a technika állása és a megvalósítás
költségeihez mérten megtesznek minden olyan óvintézkedést, amely a személyes adatok
biztonságos kezeléséhez, bizalmas jellegének fenntartásához szükségesek.
A technikai és szerevezési intézkedések közé tartozik a megfelelő jogosultságkezelési
rendszer működtetése, amely magába foglalja egyrészt az információk védelmét, a
titkosságot, illetőleg a hozzáférési jog szabályozottságát (csak az a személy fér hozzá a
személyes adatokhoz, akinek joga van hozzá).
A Honlap az SSL rendszert (kódoló szoftver) működtet. Az SSL rendszer segítségével a
Honlapon megosztott adatok, információk automatikusan dekódolásra kerülnek és védelem
alatt állnak.
Adatkezelő biztosítja az adatbeviteli rendszereinek ellenőrizhetőségét, áttekintését,
amelynek során megállapítható az adatok rendszerbe kerülésének ideje (naplózás).

9. HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK
Adatkezelő az alábbi jogszabályi követelményekre figyelemmel végzi az adatkezelési
tevékenységeit:
•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

•

2011. évi CXII. törvény - az
információszabadságról (Infotv.);

•

2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

•

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.)

•

2000. évi C. törvény - a számvitelről (Sztv.)

•

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fogyasztóvédelemi tv.).

információs
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10. MÓDOSÍTÁS, HATÁLY
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, az
érintettek Honlapon történő megfelelő tájékoztatása mellett. A Honlapon a hatályos
adatkezelési tájékoztató érhető el.
Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes és annak tartalma szerzői jogi védelem
alatt áll, felhasználása, így pl. másolása engedélyhez kötött.
Utolsó frissítés 2019. október 10.
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