
Adatvédelmiszabályzatésadatkezelésitájékoztató(atovábbiakban:Szabályzat)

I.Általánosrendelkezések

I.1.I.1.AKonzulens-B’97Bt.(székhely:Szolnok,Csokonaiút37.,adószám:26065250-2-16,elérhetőségek:

tel.:+3670 9841939e-mailcím:recepcio@csoportpraxis.hu,,atovábbiakban:Üzemeltető)számára
kiemeltfontosságúcélazáltalaüzemeltetett,www.csoportpraxis.hucíműhonlap(atovábbiakban:Honlap)
alátogatói,aHonlaponregisztrálók(atovábbiakban:Felhasználó)általaregisztráció/megrendelés/
Felhasználóáltalielektronikusinformációkéréssoránrendelkezésrebocsátottszemélyesadatokvédelme,
aFelhasználókinformációsönrendelkezésijogánakbiztosítása,melyetjelenSzabályzatbanrögzített
módonbiztosít.

AzÜzemeltetőaFelhasználókazonosításasoránátvettadatokatazáltalukleadottmegrendelések
teljesítésecéljábólkezeli.AzÜzemeltetőazadatkezelőjemindenolyanadatnak,amelyszemélyesadatnak
minősülésaHonlaplátogatásasorán,illetveaHonlapbármelySzolgáltatásánakigénybevételesorána
Felhasználókrészérőlfeltöltésrekerül.

Az ÜzemeltetőavonatkozóhatályosjogszabályoknakteljeskörűenelegettévekezeliaFelhasználók
személyesadatait,amelyhozzájárulaFelhasználókbiztonságosinternetezésilehetőségeinek
megteremtéséhez.

Az ÜzemeltetőaFelhasználókszemélyesadataitbizalmasan,ahatályosjogszabályielőírásokkal–különös
tekintettelazinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII.törvény
(Infotv.)rendelkezéseire,valamintatermészetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelése
tekintetébentörténővédelmérőlésazilyenadatokszabadáramlásáról,valaminta95/46/EKirányelv
hatályonkívülhelyezésérőlszóló,azEurópaiParlamentésaTanács(EU)2016/679rendeletre(2016.április
27.;atovábbiakban:GDPR)–összhangbankezeli,gondoskodikazokbiztonságáról,megtesziazokata
technikaiésszervezésiintézkedéseket,valamintkialakítjaazokatazeljárásiszabályokat,amelyeka
vonatkozójogszabályirendelkezésekésmásajánlásokérvényrejuttatásáhozszükségesek.

I.2.JelenSzabályzatfoglaljaösszeazokatazelveket,amelyekmeghatározzákaz Üzemeltetőszemélyes
adatokvédelmévelkapcsolatospolitikájátésmindennaposgyakorlatát,bemutatjaazokata
szolgáltatásokat,melyeksoránaHonlapFelhasználóitólszemélyesadatokatkér,aSzabályzatkeretében
az Üzemeltetőnyilatkoziktovábbáarról,hogymilyencélra,éshogyanhasználjafelazilyenjellegűadatokat,
illetvehogyanbiztosítjaaszemélyesadatokmegőrzésétésvédelmét.
 

I.3I.3.Az ÜzemeltetőaSzabályzatkialakításasoránfigyelembevetteavonatkozóhatályosjogszabályokat,
illetveafontosabbnemzetköziajánlásokat,különöstekintettelazalábbiakra:
-Azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII.törvény;
-atermészetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőlésazilyen
adatokszabadáramlásáról,valaminta95/46/EKirányelvhatályonkívülhelyezésérőlszóló,azEurópai
ParlamentésaTanács(EU)2016/679rendelet;
-Azegyénekvédelmérőlaszemélyesadatokgépifeldolgozásasorán,Strasbourgban,1981.január28.
napjánkeltEgyezménykihirdetésérőlszóló1998.éviVI.törvény;
-Akutatásésaközvetlenüzletszerzéscéljátszolgálónév-éslakcímadatokkezelésérőlszóló1995.éviCXIX.
törvény;
-Azelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC.törvény;
-agazdaságireklámtevékenységalapvetőfeltételeirőlésegyeskorlátairólszóló2008.éviXLVIII.törvény
(Grt.);
-azadatvédelmibiztosajánlásai,állásfoglalásaiésazáltalakialakítottadatvédelmigyakorlat.

 



I.4.I.4.Az ÜzemeltetőaFelhasználókkéréseeseténakérelmükbenfoglaltaknakmegfelelőenminden
esetbenrészletestájékoztatástnyújtakezeltszemélyesadatokról,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,
időtartamárólésazadatkezelésselösszefüggőtevékenységről.

AzÜzemeltetőkizárólagolyanszemélyesadatotkezel,amelynekrögzítéseszükségesahhoz,hogya
Honlaplátogatottságaszámszerűsíthetőlegyen,aFelhasználókkalfennállójogviszonyábanjogait
gyakorolhassa,kötelezettségeitteljesíthesse,ennekkeretébenkommunikálhassonvelük.

 

II.Aszemélyesadatokkezelésévelkapcsolatosfogalmak,legfontosabb alapelvek

 

II.1.Fogalmak

II.1.1.Adatkezelés:azalkalmazotteljárástólfüggetlenülazadatokonvégzettbármelyműveletvagya
műveletekösszessége,ígykülönösengyűjtése,felvétele,rögzítése,rendszerezése,tárolása,
megváltoztatása,felhasználása,lekérdezése,továbbítása,nyilvánosságrahozatala,összehangolása
vagyösszekapcsolása,zárolása,törléseésmegsemmisítése,valamintazadatoktovábbi
felhasználásánakmegakadályozása,fénykép-,hang-vagyképfelvételkészítése,valamintaszemély
azonosításáraalkalmasfizikaijellemzők(pl.ujj-vagytenyérnyomat,DNS-minta,íriszkép)rögzítése.

II.1.2.Adattovábbítás:azadatmeghatározottharmadikszemélyszámáratörténőhozzáférhetővé
tétele.

II.1.3.Adatkezelő:azatermészetesvagyjogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkező
szervezet,akivagyamelyönállóanvagymásokkalegyüttazadatkezelésénekcéljátmeghatározza,
azadatkezelésre(beleértveafelhasználteszközt)vonatkozódöntéseketmeghozzaésvégrehajtja,
vagyazadatfeldolgozóvalvégrehajtatja.

II.1.4.Érintett:bármelymeghatározott,személyesadatalapjánazonosítottvagy-közvetlenülvagy
közvetve-azonosíthatótermészetesszemély.

II.1.5.Személyesadat:azérintettelkapcsolatbahozhatóadat–különösenazérintettneve,
azonosítójele,valamintegyvagytöbbfizikai,fiziológiai,mentális,gazdasági,kulturálisvagy
szociálisazonosságárajellemzőismeret–,valamintazadatbóllevonható,azérintettrevonatkozó
következtetés.

II.1.6.Adatvédelmiincidens:Személyesadatjogelleneskezelésevagyfeldolgozása,ígykülönösena
jogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,továbbítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagy
megsemmisítés,valamintavéletlenmegsemmisüléséssérülés.

II.1.7.Profilalkotás:személyesadatokautomatizáltkezelésénekbármelyolyanformája,amelynek
soránaszemélyesadatokatvalamelytermészetesszemélyhezfűződőbizonyosszemélyes
jellemzőkértékelésére,különösenamunkahelyiteljesítményhez,gazdaságihelyzethez,egészségi
állapothoz,személyespreferenciákhoz,érdeklődéshez,megbízhatósághoz,viselkedéshez,
tartózkodásihelyhezvagymozgáshozkapcsolódójellemzőkelemzésérevagyelőrejelzésére
használják.

II.1.8.Álnevesítés:aszemélyesadatokolyanmódontörténőkezelése,amelynekkövetkeztében
továbbiinformációkfelhasználásanélkültöbbémárnemállapíthatómeg,hogyaszemélyesadat
melykonkréttermészetesszemélyrevonatkozik,feltévehogyazilyentovábbiinformációtkülön
tárolják,éstechnikaiésszervezésiintézkedésekmegtételévelbiztosított,hogyazonosítottvagy
azonosíthatótermészetesszemélyekhezeztaszemélyesadatotnemlehetkapcsolni;

 



II.2.Alapelvek

II.2.1.Jogszerűség,tisztességeseljárásésátláthatóság

Személyesadatkizárólagmeghatározottcélból,joggyakorlásaéskötelezettségteljesítése
érdekébenkezelhető.Azadatokfelvételénekéskezelésénektisztességesnekéstörvényesnekkell
lennie.

Személyesadatakkorkezelhető,haahhozazérintetthozzájárul,vagyazttörvényvagy-törvény
felhatalmazásaalapján,azabbanmeghatározottkörben-helyiönkormányzatrendelete
közérdekenalapulócélbólelrendeli(atovábbiakban:kötelezőadatkezelés).

II.2.2.Célhozkötöttség

Azadatkezelésnekmindenszakaszábanmegkellfelelnieazadatkezeléscéljának.

II.2.3.Adattakarékosság

Csakolyanszemélyesadatkezelhető,amelyazadatkezeléscéljánakmegvalósulásához
elengedhetetlen,acélelérésérealkalmas.

II.2.4.Pontosság

Azadatkezelőkötelesazáltalakezeltadatokpontosságát(helyességét)biztosítóintézkedések
megtételére.

II.2.5.Korlátozotttárolhatóság

Aszemélyesadatcsakacélmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideigkezelhető.

Aszemélyesadatottörölnikell,hakezelésejogellenes;azérintettkéri;hiányosvagytéves-ésezaz
állapotjogszerűennemorvosolható-,feltéve,hogyatörlésttörvénynemzárjaki;azadatkezelés
céljamegszűnt,vagyazadatoktárolásánaktörvénybenmeghatározotthatáridejelejárt;azta
bíróságvagyaNemzetiAdatvédelmiésInformációszabadságHatóság(NAIH)elrendelte.

II.2.6.Integritásésbizalmasjelleg

Azadatokatmegfelelőintézkedésekkelvédenikellkülönösenajogosulatlanhozzáférés,
megváltoztatás,továbbítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,valamintavéletlen
megsemmisüléséssérülés,továbbáazalkalmazotttechnikamegváltozásábólfakadó
hozzáférhetetlennéválásellen.

AmennyibenvalamelyFelhasználószemélyesadatokatbocsátazÜzemeltetőrendelkezésére,az
Üzemeltetőmindenszükségeslépéstmegtesz,hogybiztosítsaezeknekazadatoknakabiztonságát
–mindahálózatikommunikáció(tehátonlineadatkezelés)során,mindazadatoktárolása,őrzése
(tehátofflineadatkezelés)során.

Aszemélyesadatokhozcsakazilletékesmunkaköröketbetöltőszemélyekférhetnekhozzá–
magasszintűhozzáférésikontrollokalkalmazásamellett.

II.2.7.Elszámoltathatóság

Azérintettkérelmezhetiazadatkezelőnéli)tájékoztatásátszemélyesadataikezeléséről,ii)
személyesadatainakhelyesbítését,valamintiii)személyesadatainak-akötelezőadatkezelés
kivételével-törlésétvagyzárolását.

II.2.8.Az Üzemeltetőáltalánoselvkéntnyilvánítjaki,hogymindenolyanesetben,amikorszemélyes
adatokatkérFelhasználóitól,aszükségestájékoztatószövegelolvasásaésértelmezéseután
szabadondönthetnekarról,megadják-eakértinformációkat.Megkellazonbanjegyezni,hogy



amennyibenvalakinemadjameg személyesadatait,nemtudjaaHonlapregisztrációhozkötött
szolgáltatásaitigénybevenni.

Üzemeltetőazadatkezelésalapelveittiszteletbentartjaésazokmindenkoriérvényesítésére
törekszik.

 

III.Azadatkezelésjogalapja

 

ÜzemeltetőazV.fejezetbenfoglaltadatokatazalábbijogalapokrahivatkozássalkezeli:

III.1.Azadatkezelésjogalapja:azelektronikuskereskedelemiszolgáltatások,valamintazinformációs
társadalommalösszefüggőszolgáltatásokegyeskérdéseirőlszóló2001.éviCVIII.törvény13/A.§(3)
bekezdéseésaGDPR6.cikk(1)bekezdésc)pontja(név,szállításicím,számlázásicím).

AIV.2.ponttekintetébenazadatkezelésjogalapjatovábbá:azérintettönkénteshozzájárulásán(GDPR6.
cikk(1)bekezdésa)pont)felülazÜzemeltetőésaFelhasználójogosérdeke(GDPR6.cikk(1)bekezdésd)
ésf)pont;képfelvétel),aszerződésenalapulóadatkezelés(GDPR6.cikk(1)bekezdésb)pont;név,
szállításicím,számlázásicím),aGrt.6.§(5)bekezdése(GDPR6.cikk(1)bekezdésc)pont;név,e-mail
cím),valaminte-mailbentörténőFelhasználóiinformációkéréseseténaGDPR6.cikk(1)bekezdésb),
valamintf)pontja(név,e-mailcím).

Üzemeltetőrögzíti,hogyaGDPR6.cikk(1)bekezdésb)pontszerinti(szerződésenalapuló)adatkezelési
jogalapnemteljesítéseseténaGDPR6.cikk(1)bekezdésb),valamintf)pontja(jogosérdek)szerinti
jogalappáalakulát.

III.2.AzÜzemeltetőaFelhasználóV.1.pontbanismertetettadataitazInfo.törvény5.§(1)a.)pontjaalapján
azérintettönkénteshozzájárulása(GDPR6.cikk(1)bekezdésa)pont)ésszerződéseskötelezettség
alapján(GDPR6.cikk(1)bekezdésb)pont;név,szállításicím,számlázásicím),illetveazelektronikus
kereskedelmiszolgáltatások,valamintazinformációstársadalommalösszefüggőszolgáltatásokegyes
kérdéseirőlszóló2001.éviCVIII.törvényszabályaiszerintkezeli.

AFelhasználóhozzájárulásátszemélyesen,vagyaHonlaphasználatasoránelektronikusformában1a
regisztráció/megrendelés/Felhasználóáltalielektronikusinformációkérésfolyamatábantevőlegesen,
azAdatkezelésiNyilatkozataláírásával/tickboxbepipálásávaladjameg.AFelhasználóahozzájárulását
bármikorvisszavonhatja,ésezzelkérhetiadatainaktörlését/elfeledtetését,vagyahozzájárulássalérintett
adataitmódosíthatja.Folyamatbanlévőmegrendeléseseténazadatkezelésihozzájárulásvisszavonásaa
megrendeléstőlvalóelállásnakminősül,melytényreatörlési/elfeledtetésikérelembenazÜzemeltető
különfelhívjaaFelhasználófigyelmétazzal,hogyaFelhasználóadataitazÜzemeltetőaGDPR.6.cikk(1)
bek.f)pontjaalapjánmindaddigjogosultkezelni,amígazelállásfolytánaszerződéskötéstmegelőző
állapototafelekhelyrenemállították.AGDPR7.cikk(3)bekezdés,valamint13.cikk(2)bekezdésc)pontja
alapjánahozzájárulásvisszavonásaazaztmegelőzőadatkezelésjogszerűségétnemérinti.

III.3.AzÜzemeltetőaFelhasználóV.pontbanrögzítettszemélyesadatait(képfelvétel)minőségbiztosítási,
vagyonbiztonsági,bűnmegelőzésiésbűnfelderítésicélbólazInfo.törvény6.§(1)b.)pontjaésaGDPR6.
cikk(1)bek.f)pontjaalapján,aszemélyesadatokvédelméhezfűződőjogokkorlátozásávalarányosan,az
Üzemeltetőésharmadikszemélyekjogosérdekénekérvényesítésecéljából,ezenfelülpedigazV.7.
pontbanrögzítettszemélyesadatokatafogyasztóvédelmitörvény17/B.§(3)bekezdésérevaló
hivatkozássalaGDPR6.cikk(1)bek.c)pontjaszerintiskezeli.

IV.Azadatkezeléscélja

 

ÜzemeltetőazV.fejezetbenfoglaltadatokatazalábbicélokérvényesítéseérdekébenkezeli:



IV.1.AzAdatkezeléscélja:i)megrendelésekteljesítése(név,számlázásicím);ii)aszolgáltatás
működésénekellenőrzése(név,telefonszám,e-mailcím);iii)avisszaélésekmegakadályozása(név,
telefonszám,e-mailcím);iv)aFelhasználókazonosításaésegymástólvalómegkülönböztetése(név,
születésidátum,telefonszám,szállításicím,számlázásicím,e-mailcím,felhasználónév,jelszó);v)
kapcsolatfelvétel(név,telefonszám,e-mailcím);vi)statisztikákkészítése(álnevesítéssel
megrendelésenként);vii)reklámüzenetekcélzottküldése(név,e-mailcím);viii)aFelhasználókkal
(ügyfelekkel)fennállójogviszonyhozkapcsolódójogokgyakorlása(név,számlázásicím,telefonszám,e-
mailcím);ix)kötelezettségekteljesítése(név,szállításicím,számlázásicím,születésidátum,telefonszám,
e-mailcím);x)aszámlakiállítása(név,számlázásicím);xi)aforgalomésafelhasználóiszokások
figyelemmelkíséréseésrögzítése,ezáltalaHonlapFelhasználóinakszemélyreszabotthirdetésekajánlása
(név,megrendelésadatok);xii)vagyonbiztonságésjogellenescselekményekfelderítése,
megakadályozása(képfelvétel).

IV.2.AFelhasználókazadataikmegadásávalszemélyesen,vagyaHonlaphasználatasoránelektronikus
formában1aregisztráció/megrendelés/Felhasználóielektronikusinformációkérésfolyamatában
tevőlegesen,ahírlevélrefeliratkozásaláírásával/tickboxbepipálásával2hozzájárulásukatadhatjákahhoz,
hogyazÜzemeltetőamegadottelérhetőségekendirektmarketingajánlattal,elektronikushirdetéssel
(hírlevél,e-mail,SMSstb.)felkeresseőket.Ahozzájárulásbármikoringyenesen,korlátozástólmentesenés
indokolásnélkülvisszavonható,továbbáazelektronikushirdetésbenesetlegesenmegjelöltmódonszintén
lehetőségvanahozzájárulásvisszavonására.AhozzájárulásvisszavonhatótovábbáazÜzemeltetőnek
címzettésazÜzemeltetőszékhelyérepostaiútoneljuttatottnyilatkozattalis.Folyamatbanlévő
megrendeléseseténajelenpontbanfoglalt(hírlevéllelkapcsolatos)adatkezelésihozzájárulás
visszavonásaamegrendelésteljesítésétnemérinti.AGDPR7.cikk(3)bekezdés,valamint13.cikk(2)
bekezdésc)pontjaalapjánahozzájárulásvisszavonásaazaztmegelőzőadatkezelésjogszerűségétnem
érinti.

IV.3.Mindenolyanesetben,haaszolgáltatottszemélyesadatokatÜzemeltetőazeredetiadatfelvétel
céljátóleltérőcélrakívánjafelhasználni,errőlaFelhasználóttájékoztatja,ésehhezelőzetes,kifejezett
hozzájárulásátmegszerzi,illetőleglehetőségetbiztosítszámára,hogyafelhasználástmegtiltsa.

V.Azadatkezeléstárgya

 V.1.AFelhasználóiigényektőlfüggően,aHonlaphasználatánaktehátkétszintjevan,melyeksorán
különbözőadatok–aIII.pontbannevezettjogalappalésaIV.1.pontbanmegnevezettcélbóltörténő–

megadásaszükséges:

 V.1.1.NemregisztráltFelhasználókesetén:

Név,Számlázásicím,Telefonszám,E-mailcím,Születésidátum,Személyesképmás(képfelvétel)-
adottesetben

AkezeltadatokkörétaFelhasználócselekvőképességénekigazolása(születésidátum),a
megrendelésteljesítése(név,szállításicím),kapcsolattartás(név,telefonszám,e-mailcím)ésa
számlakiállításfeltételeinekbiztosítása(név,számlázásicím)határoztameg.Aképfelvétel,mint
kezeltadatindokoltságátaV.ponttartalmazza.

V.1.2.RegisztráltFelhasználókesetén:

Név,Számlázásicím,Telefonszám,Emailcím,Születésidátum,Felhasználónév,Jelszó,Személyes
képmás(képfelvétel)-adottesetben

AkezeltadatokkörétaFelhasználócselekvőképességénekigazolása(születésidátum),a
megrendelésteljesítése(név,szállításicím),kapcsolattartás(név,telefonszám,e-mailcím)ésa
számlakiállításfeltételeinekbiztosítása(név,számlázásicím),valamintaHonlapregisztrált
felhasználókénttörténőhasználatánakfeltétele(felhasználónév,jelszó)határoztameg.A
képfelvétel,mintkezeltadatindokoltságátaV.ponttartalmazza.



V.2.Aszemélyesadatokszolgáltatásajogszabályonésszerződéseskötelezettségenalapul,a
megrendelésreirányulószerződésmegkötésénekelőfeltétele.AFelhasználókötelesaszemélyesadatokat
megadni,amennyibenonlinekívánvásárolni.Azadatszolgáltatáselmaradásaazonlinemegrendelést
akadályozza.

V.4.Az Üzemeltetősemmilyenkörülményekközöttnemgyűjtkülönlegesadatokat,amelyekfajieredetre,
nemzeti,nemzetiségiésetnikaihovatartozásra,politikaivéleményrevagypártállásra,vallásosvagymás
meggyőződésre,egészségiállapotra,kórosszenvedélyre,szexuáliséletre,valamintbüntetettelőéletre
vonatkoznak.

V.5.Az ÜzemeltetőaFelhasználókáltalbiztosítottszemélyes,illetveegyébadatokatnemegészítikiés
nemkapcsoljaösszemásforrásbólszármazóadatokkal,vagyinformációval.

V.5.AFelhasználóknéhányadata,ígyazIPcíme,egyébforgalmiadataivalamintviselkedésiadataiannak
érdekébenszinténrögzítésrekerülnek,hogyaHonlaplátogatottságaszámszerűsíthetőlegyen,ésaz
esetlegesenfelmerülőhibákatésbetöréseketazÜzemeltetőazonosíthassa.EzenadatokatazÜzemeltető
csakaszükségesideigkezeli,ésazokatnemkötiösszeolyanegyébadatokkal,amelyeksegítségévela
Felhasználószemélyeazonosíthatóváválik(Álnevesítés).Azadatokkezelésekülföldönelhelyezett
szerverekenistörténhet.

VI.Azadatkezelésidőtartama

VI.1.Azadatkezelésidőtartama:

VI.1.1.Nemregisztráltfelhasználóesetén(lásdV.1.1.)azadatkezeléscéljánakmegvalósulását
(megrendeléskézbesítéseésszámlakiegyenlítése)követő3évig(szavatosságiidőlejárata),
törvénybenmeghatározottegyébidőpontig.

ASzámlázásiadatok(név,számlázásicím)aszámvitelitv.169.§(2)bek.szerinti,aszámla
kiállításátólszámított8évigkerülnekmegőrzésre.

VI.1.2.Regisztráltfelhasználóesetén(lásdV.1.2.)aregisztrációtörléséneknapjátkövető3évig,
illetőlegamennyibenaregisztrációtörlésétmegelőzőenmegrendeléstörtént,melyaregisztráció
törlésénekidőpontjáignemlettteljesítve,úgyaVI.1.1.pontbanfoglaltidőtartamig.

ASzámlázásiadatok(név,számlázásicím)aszámvitelitv.169.§(2)bek.szerinti,aszámla
kiállításátólszámított8évigkerülnekmegőrzésre.

VI.2.AFelhasználóazadatkezeléshezvalóhozzájárulásátbármikorvisszavonhatja,kérhetia
hozzájárulássalérintettadatainaktörlését,vagyadataitmódosíthatja.Folyamatbanlévőmegrendelés
eseténazadatkezelésihozzájárulásvisszavonásaamegrendeléstőlvalóelállásnakminősül,melytényrea
törlési/elfeledtetésikérelembenazÜzemeltetőkülönfelhívjaaFelhasználófigyelmétazzal,hogya
FelhasználóadataitazÜzemeltetőaGDPR.6.cikk(1)bek.f)pontjaalapjánmindaddigjogosultkezelni,
amígazelállásfolytánaszerződéskötéstmegelőzőállapototafelekhelyrenemállították.AGDPR7.cikk
(3)bekezdés,valamint13.cikk(2)bekezdésc)pontjaalapjánahozzájárulásvisszavonásaazaztmegelőző
adatkezelésjogszerűségétnemérinti.

VI.3.HaaszemélyesadatfelvételéreaFelhasználóhozzájárulásávalkerültsor,azÜzemeltetőafelvett
adatokattörvényeltérőrendelkezésénekhiányában
a)arávonatkozójogikötelezettségteljesítésecéljából,vagy
b)azÜzemeltetővagyharmadikszemélyjogosérdekénekérvényesítésecéljából,haezenérdek
érvényesítéseaszemélyesadatokvédelméhezfűződőjogkorlátozásávalaránybanálltovábbikülön
hozzájárulásnélkül,valamintazérintetthozzájárulásánakvisszavonásátkövetőeniskezelheti.



 

VII.Azérintettjogainakgyakorlása

VII.1.HabármelyikFelhasználóaVII.2.pontbanfoglaltaknakmegfelelőenkéri,hogyaz Üzemeltető
személyesadataittöröljekisajátrendszeréből,az Üzemeltetőezthaladéktalanulteljesítiúgy,hogyaz
adatbázisábólkitörliamegfelelő,Felhasználóáltalkorábbanmegjelöltadatokat.

VII.2.Atörlés/elfeledtetésirántikérelembenyújthatóelektronikusanazügyfélszolgálate-mail
elérhetőségén,papíralaponazÜzemeltetőszékhelyéreküldöttlevélben,szóbanatelefonos
ügyfélszolgálaton,vagyazeladóhelyiségekben.Aszóbanközölttörlés/elfeledtetésirántikérelemről
ÜzemeltetőírásbelimegerősítéstküldaFelhasználórészére.

Törlésikérelem(adatkezelésihozzájárulásvisszavonása)eseténazÜzemeltetőáltalkezeltadatoka
kérelemkézhezvételénekidőpontjátólkezdődőennemkezelhetőek.

AzelfeledtetésirántikérelemesetébenazÜzemeltetővalamennyi,akérelemkézhezvételétmegelőzően
jogszerűenkezeltadatokbevonásávaltörténőkapcsolatot,aFelhasználórólkialakítottprofiltés
automatikusdöntéstkötelestörölniarendszerből.

VII.3.Amennyibenakezeltadatokbanváltozástörtént,aztaFelhasználókérhetimódosítaniaz
adatbázisban.Amódosításirántikérelembenyújthatóelektronikusanazügyfélszolgálate-mail
elérhetőségén,vagyaHonlaponműködőchat-ablakban,papíralaponazÜzemeltetőszékhelyéreküldött
levélben,szóbanatelefonosügyfélszolgálaton,vagyazeladóhelyiségekben.Aszóbanközöltmódosítás
irántikérelemrőlÜzemeltetőírásbelimegerősítéstküldaFelhasználórészére.

VII.4.TörléshelyettazÜzemeltetőzároljaaszemélyesadatot,haaFelhasználóeztkéri,vagyhaa
rendelkezéséreállóinformációkalapjánfeltételezhető,hogyatörléssértenéaFelhasználójogosérdekeit.
Azígyzároltszemélyesadatkizárólagaddigtárolható,ameddigfennállazadatkezelésicél,amelya
személyesadattörlésétkizárta.AkorlátozásaláesőadatotatároláskivételévelkizárólagaFelhasználó
hozzájárulásával,vagyjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez,vagymás
természetes,vagyjogiszemélyjogainakvédelmeérdekében,illetvefontosközérdekbőllehetkezelni
(Adatkezeléskorlátozásáhozvalójog).

VII.5.HaazÜzemeltetőaFelhasználóhelyesbítés,zárolásvagytörlésirántikérelmétnemteljesíti,a
kérelemkézhezvételétkövető25naponbelülírásban,aFelhasználóáltalmegadottelérhetőségek
valamelyikénközliahelyesbítés,zárolásvagytörlésirántikérelemelutasításánakténybeliésjogiindokait.
Ahelyesbítés,törlésvagyzárolásirántikérelemelutasításaeseténazÜzemeltetőtájékoztatjaa
Felhasználótabíróságijogorvoslat,továbbáafelügyeletihatósághozforduláslehetőségéről.

VII.6.AFelhasználótiltakozhatszemélyesadatánakkezeléseellen,
a)   haaszemélyesadatokkezelésevagytovábbításakizárólagazÜzemeltetőrevonatkozójogi
kötelezettségteljesítéséhezvagyazadatkezelő,adatátvevővagyharmadikszemélyjogosérdekének
érvényesítéséhezszükséges,kivévekötelezőadatkezelésesetén;
b)   haaszemélyesadatfelhasználásavagytovábbításaközvetlenüzletszerzés,közvélemény-kutatás
vagytudományoskutatáscéljáratörténik;valamint
c)   törvénybenmeghatározottegyébesetben.

AFelhasználótiltakozásaeseténazÜzemeltetőtovábbiadatkezelésrenemjogosult,kivéve,habizonyítja,
hogyazadatkezeléstolyankényszerítőjogosokokindokolják,amelyekelsőbbségetélveznekaFelhasználó
érdekeivelésjogaivalszemben,vagyamelyekjogiigényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhez,illetve
védelméhezkapcsolódnak.

AGDPR6.cikk(1)bekezdésd)ésf)pontjai(jogosérdek)szerintijogalappalkezeltadatoktekintetébena
törlésirántikérelem/hozzájárulásvisszavonásahelyettaFelhasználóazadataikezeléseelleni 
tiltakozássalléphetfel.

AzÜzemeltető,mintadatkezelőatiltakozástakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőnbelül,de
legfeljebb15naponbelülmegvizsgálja,annakmegalapozottságakérdésébendöntésthoz,ésdöntésérőla



kérelmezőFelhasználótírásbantájékoztatja.

VII.7.SzemélyesadataikkezelésérőlaFelhasználóktájékoztatástkérhetnek.Atájékoztatásirántikérelem
benyújthatóelektronikusanazügyfélszolgálate-mailelérhetőségén,papíralaponazÜzemeltető
székhelyéreküldöttlevélben,szóbanatelefonosügyfélszolgálaton.Aszóbanközölttájékoztatásiránti
kérelemrőlÜzemeltetőírásbelimegerősítéstküldaFelhasználórészére.

AFelhasználókérelméreazÜzemeltetőtájékoztatástadaFelhasználóáltalakezeltadatairól,azok
forrásáról,azadatkezeléscéljáról,jogalapjáról,időtartamáról,azadattovábbítástényéről,jogalapjáról,
címzettjéneknevéről,címérőlésazadatkezelésselösszefüggővalamennyitevékenységéről.Az
Üzemeltetőkötelesakérelembenyújtásátólszámítottlegrövidebbidőalatt,legfeljebbazonban30napon
belül,közérthetőformában,aFelhasználóerreirányulókérelméreírásbanmegadniatájékoztatást.

Afentebbírttájékoztatásingyenes,haatájékoztatástkérőafolyóévbenazonosadatkörrevonatkozóan
tájékoztatásikérelmetazÜzemeltetőhözmégnemnyújtottbe.Egyébesetekbenköltségtérítésállapítható
meg.Amármegfizetettköltségtérítéstvisszakelltéríteni,haazadatokatjogellenesenkezelték,vagya
tájékoztatáskérésehelyesbítéshezvezetett.

AzérintetttájékoztatásátazÜzemeltetőcsakazInfo.törvénybenmeghatározottesetekbentagadhatja
meg.AtájékoztatásmegtagadásaeseténazÜzemeltetőírásbanközliazérintettel,hogyafelvilágosítás
megtagadásáraetörvénymelyrendelkezésealapjánkerültsor.Afelvilágosításmegtagadásaeseténaz
ÜzemeltetőtájékoztatjaaFelhasználótabíróságijogorvoslat,továbbáaNemzetiAdatvédelmiés
InformációszabadságHatósághozforduláslehetőségéről.Azelutasítottkérelmekrőlazadatkezelőa
Hatóságotéventeatárgyévetkövetőévjanuár31-éigértesíti.

VII.8.Adathordozhatóság

AGDPR20.§-aszerintaFelhasználójogosultazáltalaazÜzemeltetőrendelkezésérebocsátottadatait
tagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumbanmegkapni,továbbámásadatkezelőhöz
továbbítani.

AFelhasználókérhetiazadatokközvetlentovábbításátamásikadatkezelőhöz–haeztechnikailag
megvalósítható.

Azadathordozásirántikérelembenyújthatóelektronikusanazügyfélszolgálate-mailelérhetőségén,vagy
aHonlaponműködőchat-ablakban,papíralaponazÜzemeltetőszékhelyéreküldöttlevélben,szóbana
telefonosügyfélszolgálaton,vagyazeladóhelyiségekben.Aszóbanközöltadathordozásirántikérelemről
ÜzemeltetőírásbelimegerősítéstküldaFelhasználórészére.

HaazÜzemeltetőaFelhasználóadathordozásirántikérelmétnemteljesíti,akérelemkézhezvételétkövető
30naponbelülírásban,aFelhasználóáltalmegadottelérhetőségekvalamelyikénközliakérelem
elutasításánakténybeliésjogiindokait.AzadathordozásirántikérelemelutasításaeseténazÜzemeltető
tájékoztatjaaFelhasználótabíróságijogorvoslat,továbbáafelügyeletihatósághozforduláslehetőségéről.

AGDPR6.cikk(1)bekezdésd)ésf)pontjai(jogosérdek)szerintijogalappalkezeltadatoktekintetébena
Felhasználótazadathordozhatóságjoganemilletimeg.

 


