
Adatkezelési tájékoztató

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri:

monitoras@monitoras.hu 
A személyes adatok törlését ezen a címen lehet kérni: monitoras@monitoras.hu 



Bevezetés

Monitor-A.S.  KFT  2030  ÉÉ rd  Intéézoő  úé t  8  (13-09-183526  Búdapést  Koö rnyééki
Toö rvéényszééki Céégbiroé saé g) (a tovaébbiakban: Szolgaé ltatoé , adatkézéloő ) alaé  véti magaé t
a koövétkézoő  taé jéékoztatoé nak.

Az informaécioé s oö nréndélkézéési jogroé l  éés az informaécioé szabadsaégroé l  szoé loé  2011.
éévi CXII. toö rvéény 20. § (1) kimondja, hogy az éérintéttél (jélén ésétbén a wéblap/-
hasznaé loé val,  a  tovaébbiakban:  félhasznaé loé )  az  adatkézéléés  mégkézdéésé  éloő tt
koö zoö lni kéll, hogy az adatkézéléés hozzájáruláson alapul vagy koö télézoő .

Az  éérintéttét  az  adatkézéléés  mégkézdéésé  éloő tt  égyéértélmúő én  éés  réészlétésén
taé jéékoztatni kéll az adatai kézélééséévél kapcsolatos mindén téényroő l, íégy kúö loö noö sén
az  adatkézéléés  céljáról  és  jogalapjáról,  az  adatkezelésre  és  az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkézéléés időtartamáról.

Taé jéékoztatni kéll az éérintéttét az Info tv. 6. § (1) békézdéésé alapjaén arroé l is, hogy
széméé lyés adat kézélhétoő  akkor is, ha az éérintétt hozzaé jaé rúlaé saénak bészérzéésé
léhététlén vagy araénytalan koö ltsééggél jaé rna, éés a széméé lyés adat kézéléésé

• az  adatkézéloő ré  vonatkozoé  jogi  koö télézéttséég  téljésíétéésé  céé ljaéboé l
szúö kséégés, vagy

• az  adatkézéloő  vagy  harmadik  széméé ly  jogos  éérdékéénék  éérvéényésíétéésé
céé ljaéboé l  szúö kséégés,  éés  ézén  éérdék  éérvéényésíétéésé  a  széméé lyés  adatok
véédélmééhéz fúő zoő doő  jog korlaé tozaé saéval araényban aé ll.

A taé jéékoztataé snak ki kéll térjédnié az éérintétt adatkézélééssél kapcsolatos jogaira
éés jogorvoslati léhétoő séégéiré is.

Ha az éérintétték széméé lyés taé jéékoztataé sa léhététlén vagy araénytalan koö ltsééggél
jaé rna,  a  taé jéékoztataé s  mégtoö rtéénhét  az  alaébbi  informaécioé k  nyilvaénossaégra
hozatalaéval is:

a) az adatgyúő jtéés téényé,
b) az éérintétték koö ré,
c) az adatgyúő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
e) az adatok mégisméréésééré jogosúlt léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
f)  az  éérintétték  adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  éés  jogorvoslati
léhétoő séégéinék ismértétéésé, valamint
g)  ha  az  adatkézéléés  adatvéédélmi  nyilvaéntartaé sba  véé téléénék  van  hélyé,  az
adatkézéléés nyilvaéntartaé si szaéma.

Jélén adatkézéléési taé jéékoztatoé  az alaébbi wéboldalak adatkézélééséé t  szabaé lyozza:  



www.monitoras.hú

A taé jéékoztatoé  moé dosíétaé sai a fénti cíémén toö rtéénoő  koö zzéétéé téllél léépnék hataé lyba. A
taé jéékoztatoé  égyés féjézétcíéméi moö goö tt mégjéléníétjúö k a jogszabaé lyi hivatkozaést is.

Fogalom meghatározások

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.  „profilalkotás”:  személyes  adatok  automatizált  kezelésének  bármely  olyan
formája,  amelynek  során  a  személyes  adatokat  valamely  természetes  személyhez
fűződő  bizonyos  személyes  jellemzők  értékelésére,  különösen  a  munkahelyi
teljesítményhez,  gazdasági  helyzethez,  egészségi  állapothoz,  személyes
preferenciákhoz,  érdeklődéshez,  megbízhatósághoz,  viselkedéshez,  tartózkodási
helyhez  vagy  mozgáshoz  kapcsolódó  jellemzők  elemzésére  vagy  előrejelzésére
használják; 
5.  „álnevesítés”:  a  személyes  adatok  olyan  módon  történő  kezelése,  amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy  az  ilyen  további  információt  külön  tárolják,  és  technikai  és  szervezési
intézkedések  megtételével  biztosított,  hogy  azonosított  vagy  azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
6.  „nyilvántartási  rendszer”:  a  személyes  adatok  bármely  módon  –  centralizált,
decentralizált  vagy  funkcionális  vagy  földrajzi  szempontok  szerint  –  tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
7. „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; 



8.  „adatfeldolgozó”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,
ügynökség  vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  az  adatkezelő  nevében  személyes
adatokat kezel; 
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,  függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz,  nem minősülnek  címzettnek;  az  említett  adatok  e  közhatalmi  szervek
általi  kezelése  meg  kell,  hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
10. „harmadik fél”: 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
adatfeldolgozó  közvetlen  irányítása  alatt  a  személyes  adatok  kezelésére
felhatalmazást kaptak; 
11. „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; 
12. „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; 
13.  „genetikai  adat”:  egy  természetes  személy  örökölt  vagy  szerzett  genetikai
jellemzőire  vonatkozó  minden  olyan  személyes  adat,  amely  az  adott  személy
fiziológiájára  vagy  egészségi  állapotára  vonatkozó  egyedi  információt  hordoz,  és
amely  elsősorban  az  említett  természetes  személyből  vett  biológiai  minta
elemzéséből ered; 
14. „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; 
15.  „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; 
16.  „tevékenységi  központ”:  a)  az  egynél  több  tagállamban  tevékenységi  hellyel
rendelkező  adatkezelő  esetében  az  Unión  belüli  központi  ügyvitelének  helye,  ha
azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket
az  adatkezelő  egy  Unión  belüli  másik  tevékenységi  helyén  hozzák,  és  az  utóbbi
tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az
említett  döntéseket  meghozó  tevékenységi  helyet  kell  tevékenységi  központnak
tekinteni;  b)  az  egynél  több  tagállamban  tevékenységi  hellyel  rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli  központi  ügyvitelének helye,  vagy ha az
adatfeldolgozó  az  Unióban  nem rendelkezik  központi  ügyviteli  hellyel,  akkor  az
adatfeldolgozónak az az Unión belüli  tevékenységi  helye,  ahol  az  adatfeldolgozó
tevékenységi  helyén  folytatott  tevékenységekkel  összefüggésben  végzett  fő
adatkezelési  tevékenységek  zajlanak,  amennyiben  az  adatfeldolgozóra  e  rendelet
szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak; 



17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező
és  az  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  által  a  27.  cikk  alapján  írásban  megjelölt
természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót
képviseli  az  adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  az  e  rendelet  értelmében  háruló
kötelezettségek vonatkozásában; 
18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 
19.  „vállalkozáscsoport”:  az  ellenőrző  vállalkozás  és  az  általa  ellenőrzött
vállalkozások; 
20. „kötelező erejű vállalati  szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat,  amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel
rendelkező  adatkezelő  vagy adatfeldolgozó  egy  vagy több harmadik  országban  a
személyes  adatoknak  az  ugyanazon  vállalkozáscsoporton  vagy  közös  gazdasági
tevékenységet  folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli  adatkezelő vagy
adatfeldolgozó  részéről  történő  továbbítása  vagy  ilyen  továbbítások  sorozata
tekintetében követ; 
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv; 
22.  „érintett  felügyeleti  hatóság”:  az  a  felügyeleti  hatóság,  amelyet  a  személyes
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi  hellyel;  b)  az  adatkezelés  jelentős  mértékben  érinti  vagy
valószínűsíthetően  jelentős  mértékben  érinti  a  felügyeleti  hatóság  tagállamában
lakóhellyel  rendelkező  érintetteket;  vagy  c)  panaszt  nyújtottak  be  az  említett
felügyeleti hatósághoz; 
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az
Unióban  megvalósuló  olyan  kezelése,  amelyre  az  egynél  több  tagállamban
tevékenységi  hellyel  rendelkező adatkezelő  vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor;
vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az
adatkezelő  vagy  az  adatfeldolgozó  egyetlen  tevékenységi  helyén  folytatott
tevékenységekkel  összefüggésben  kerül  sor  úgy,  hogy  egynél  több  tagállamban
jelentős  mértékben  érint  vagy  valószínűsíthetően  jelentős  mértékben  érint
érintetteket; 
24. „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; 
25.  „az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatás”:  az  (EU)  2015/1535
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (  1  )  1.  cikke  (1)  bekezdésének b)  pontja
értelmében vett szolgáltatás; 
26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy
annak  alárendelt  szervei,  vagy olyan  egyéb  szerv,  amelyet  két  vagy több  ország
közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 



Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

1. Széméé lyés adat akkor kézélhétoő , ha
• ahhoz az éérintétt hozzaé jaé rúl, vagy
• azt  toö rvéény  vagy  -  toö rvéény  félhatalmazaé sa  alapjaén,  az  abban  méghataé rozott

koö rbén - hélyi oö nkormaényzat réndélété koö zéérdékén alapúloé  céé lboé l élréndéli.

2. Széméé lyés adat kézélhétoő  akkor is, ha az éérintétt hozzaé jaé rúlaé saénak bészérzéésé
léhététlén vagy araénytalan koö ltsééggél jaé rna, éés a széméé lyés adat kézéléésé

a) az adatkézéloő ré vonatkozoé  jogi koö télézéttséég téljésíétéésé céé ljaéboé l szúö kséégés, vagy
b)  az  adatkézéloő  vagy  harmadik  széméé ly  jogos  éérdékéénék  éérvéényésíétéésé  céé ljaéboé l
szúö kséégés, éés ézén éérdék éérvéényésíétéésé a széméé lyés adatok véédélmééhéz fúő zoő doő  jog
korlaé tozaé saéval araényban aé ll.

3. Ha az éérintétt csélékvoő kééptélénséégé folytaén vagy maé s élhaé ríéthatatlan okboé l ném
kéépés  hozzaé jaé rúlaé saé t  mégadni,  akkor  a  sajaé t  vagy maé s  széméé ly  léé tfontossaégúé
éérdékéinék véédélmééhéz, valamint a széméé lyék éé létéé t,  tésti éépséégéé t  vagy javait
fényégétoő  koö zvétlén  vészéé ly  élhaé ríétaé saéhoz  vagy  mégéloő zéésééhéz  szúö kséégés
méértéékbén a hozzaé jaé rúlaé s  akadaé lyainak fénnaé llaé sa  alatt  az éérintétt  széméé lyés
adatai kézélhétoő ék.

4. A  16.  éé létéévéé t  bétoö ltoö tt  kiskorúé  éérintétt  hozzaé jaé rúlaé saé t  tartalmazoé
jognyilatkozataénak  éérvéényésséégééhéz  toö rvéényés  kéépviséloő jéénék  béléégyézéésé
vagy útoé lagos joé vaéhagyaé sa ném szúö kséégés.

5. Ha a hozzaé jaé rúlaé son alapúloé  adatkézéléés  céé lja az adatkézéloővél  íéraé sban koö toö tt
szérzoő déés  véégréhajtaé sa,  a  szérzoő déésnék  tartalmaznia  kéll  mindén  olyan
informaécioé t, amélyét a széméé lyés adatok kézéléésé az éérintéttnék ismérnié kéll,
íégy kúö loö noö sén a kézéléndoő  adatok méghataé rozaé saé t, az adatkézéléés idoő tartamaé t, a
félhasznaé laé s céé ljaé t, az adatok tovaébbíétaé saénak téényéé t, cíémzéttjéit, adatféldolgozoé
igéénybévéétéléénék téényéé t.  A szérzoő déésnék féé lrééérthététlén moé don tartalmaznia
kéll,  hogy  az  éérintétt  alaé íéraé saéval  hozzaé jaé rúl  adatainak  a  szérzoő déésbén
méghataé rozottak szérinti kézéléésééhéz.

6. Ha  a  széméé lyés  adat  félvéé télééré  az  éérintétt  hozzaé jaé rúlaé saéval  kérúö lt  sor,  az
adatkézéloő  a félvétt adatokat toö rvéény éltééroő  réndélkézééséénék hiaényaéban

• a raé  vonatkozoé  jogi koö télézéttséég téljésíétéésé céé ljaéboé l, vagy
• az adatkézéloő  vagy harmadik széméé ly jogos éérdékéénék éérvéényésíétéésé céé ljaéboé l, ha

ézén  éérdék  éérvéényésíétéésé  a  széméé lyés  adatok  véédélmééhéz  fúő zoő doő  jog
korlaé tozaé saéval araényban aé ll

A személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvek



A széméé lyés adatok: 
a) kézélééséé t jogszérúő én éés tisztésséégésén, valamint az éérintétt szaémaéra aé tlaé thatoé
moé don kéll véégézni („jogszérúő séég, tisztésséégés éljaé raé s éés aé tlaé thatoé saé g”); 
b)  gyúő jtéésé  csak  méghataé rozott,  égyéértélmúő  éés  jogszérúő  céé lboé l  toö rtéénjén,  éés
azokat né kézéljéék ézékkél a céé lokkal oö sszé ném égyéztéthétoő  moé don; a 89. cikk
(1)  békézdééséénék  mégféléloő én  ném  minoő súö l  az  érédéti  céé llal  oö sszé  ném
égyéztéthétoő nék  a  koö zéérdékúő  archivaé laé s  céé ljaéboé l,  túdomaényos  éés  toö rtéénélmi
kútataé si  céé lboé l  vagy  statisztikai  céé lboé l  toö rtéénoő  tovaébbi  adatkézéléés  („céé lhoz
koö toö ttséég”); 
c)  az  adatkézéléés  céé ljai  szémpontjaéboé l  mégféléloő ék  éés  rélévaénsak  kéll,  hogy
légyénék, éés a szúö kséégésré kéll korlaé tozoé dniúk („adattakaréékossaég”); 
d)  pontosnak  éés  szúö kséég  ésétéén  naprakéésznék  kéll  lénniúö k;  mindén  éészszérúő
intéézkédéést  még  kéll  ténni  annak  éérdékéébén,  hogy  az  adatkézéléés  céé ljai
szémpontjaéboé l  pontatlan  széméé lyés  adatokat  haladééktalanúl  toö roö ljéék  vagy
hélyésbíétséék („pontossaég”);
é)  taé rolaé saénak olyan formaéban kéll  toö rtéénnié,  amély az éérintétték azonosíétaé saé t
csak  a  széméé lyés  adatok  kézéléésé  céé ljainak  élééréésééhéz  szúö kséégés  idéig  tészi
léhétoővéé ; a széméé lyés adatok énnéé l hosszabb idéig toö rtéénoő  taé rolaé saé ra csak akkor
kérúö lhét  sor,  aménnyibén  a  széméé lyés  adatok  kézéléésééré  a  89.  cikk  (1)
békézdééséénék  mégféléloő én  koö zéérdékúő  archivaé laé s  céé ljaéboé l,  túdomaényos  éés
toö rtéénélmi kútataé si céé lboé l vagy statisztikai céé lboé l kérúö l majd sor, az é réndélétbén
az  éérintétték  jogainak  éés  szabadsaégainak  véédélmé  éérdékéébén  éloő íért  mégféléloő
téchnikai éés szérvézéési intéézkédéésék véégréhajtaé saé ra is figyélémmél („korlaé tozott
taé rolhatoé saé g”);
f)  kézélééséé t  oly  moé don kéll  véégézni,  hogy  mégféléloő  téchnikai  vagy szérvézéési
intéézkédéésék  alkalmazaé saéval  biztosíétva  légyén  a  széméé lyés  adatok  mégféléloő
biztonsaéga,  az  adatok  jogosúlatlan  vagy  jogéllénés  kézélééséévél,  véé létlén
élvésztééséévél,  mégsémmisíétééséévél  vagy  kaé rosodaésaéval  szémbéni  véédélmét  is
idééértvé („intégritaé s éés bizalmas jéllég”). 
(2)  Az  adatkézéloő  féléloő s  az  (1)  békézdéésnék  valoé  mégfélélééséért,  tovaébbaé
kéépésnék kéll lénnié é mégféléléés igazolaé saé ra („élszaémoltathatoé saé g”).

Funkcionális adatkezelés

1. Az informaécioé s oö nréndélkézéési jogroé l  éés az informaécioé szabadsaégroé l  szoé loé  2011.
éévi  CXII.  toö rvéény  20.  §  (1)  békézdéésé  alapjaén,  még  kéll  hataé rozni  a  wéblap/
fúnkcionalitaé saénak múő koö déésé koö réébén a koövétkézoő két:

a) az adatgyúő jtéés téényé,
b) az éérintétték koö ré,
c) az adatgyúő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
e) az adatok mégisméréésééré jogosúlt léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak ismértétéésé.



2. Az  adatgyúő jtéés  téényé,  a  kézélt  adatok  koö ré:  

Honlapnál:
• Megrendelő email címe
• Neve
• Lakcím
• Telefonszáma

3. Az éérintétték koö ré: A wéblap/-on régisztraé lt valaménnyi félhasznaé loé .

4. Az  adatgyúő jtéés  céé lja:  

Honlapnál: 

Émail:
• ügyfélkapcsolat a cél

Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):

• ügyfélkapcsolat a cél

Lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, em/ajtó)

• ugyfélkapcsolat a cél

Telefonszám

• ügyfélkapcsolat a cél

5. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toö rlééséénék  hataé ridéjé: A  régisztraé cioé
toö rlééséévél  azonnal.  Kivéévé  a  szaémvitéli  bizonylatok  ésétéébén,  hiszén  a
szaémvitélroő l szoé loé  2000. éévi C. toö rvéény 169. § (2) békézdéésé alapjaén 8 éévig még
kéll oő rizni ézékét az adatokat.

A  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó  számviteli  bizonylatot  (ideértve  a  főkönyvi
számlákat,  az  analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6. Az  adatok  mégisméréésééré  jogosúlt  léhétséégés  adatkézéloő k  széméé lyé:  A
széméé lyés  adatokat  az  adatkézéloő  múnkataé rsai  kézélhétik,  a  fénti  alapélvék
tisztélétbén tartaé saéval.



7. Az  éérintétték  adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  ismértétéésé:  A  koövétkézoő
adatok moé dosíétaé saé t léhét élvéégézni a wéboldalakon: A széméé lyés adatok toö rlééséé t,
vagy moé dosíétaé saé t az alaébbi moé dokon túdja éérintétt kézdéméényézni:

• postai úé ton (2030 ÉÉ rd Intéézoő  úé t 8 cíémén),
• é-mail úé tjaén monitoras@monitoras.hú é-mail cíémén.

8. Az  adatkézéléés  jogalapja:  a  Félhasznaé loé  hozzaé jaé rúlaé sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
békézdéésé,  illétvé  az  éléktronikús  kéréskédélémi  szolgaé ltataé sok,  valamint  az
informaécioé s  taé rsadalommal  oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé sok  égyés  kéérdééséiroő l  szoé loé
2001. éévi CVIII. toö rvéény (a tovaébbiakban: Élkér tv.) 13/A. § (3) békézdéésé: 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag  elengedhetetlenül  szükségesek.  A  szolgáltatónak  az  egyéb  feltételek  azonossága  esetén  úgy  kell
megválasztania  és  minden  esetben  oly  módon  kell  üzemeltetnie  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a  szolgáltatás  nyújtásához  és  az  e  törvényben  meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkézéléés soraén igéénybé vétt taé rhélyszolgaé ltatoé  (wéblap) adatai:

Néév: Fútúréwéb 

Cíém: 3529 Miskolc Csabai kapúé  55

É-mail: info@fútúréwéb.hú 

Téléfonszaém: 06703240692 

Az adatkézéléés éléérhétoő séégé: www.fútúréwéb.hú

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó
alapelveink (Elker tv. 13/A.)

1. A szolgaé ltatoé  az informaécioé s taé rsadalommal oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé s nyúé jtaé saé ra
iraényúloé  szérzoő déésboő l  szaé rmazoé  díéjak  szaémlaé zaé sa  céé ljaéboé l  kézélhéti  az
informaécioé s  taé rsadalommal  oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé s  igéénybévéétéléévél
kapcsolatos  térméészétés  széméé lyazonosíétoé  adatokat,  lakcíémét,  valamint  a
szolgaé ltataé s  igéénybévéé téléénék idoő pontjaé ra,  idoő tartamaé ra  éés  hélyééré  vonatkozoé
adatokat.

2. A szolgaé ltatoé  a szolgaé ltataé s nyúé jtaé sa céé ljaéboé l kézélhéti azon széméé lyés adatokat,
amélyék a szolgaé ltataé s nyúé jtaé saéhoz téchnikailag éléngédhététlénúö l szúö kséégésék.
A szolgaé ltatoé nak az égyééb féltéé télék azonossaéga ésétéén úé gy kéll mégvaé lasztania
éés mindén ésétbén oly moé don kéll úö zéméltétnié az informaécioé s taé rsadalommal
oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé s nyúé jtaé sa soraén alkalmazott észkoö zoö két, hogy széméé lyés
adatok kézéléésééré csak akkor kérúö ljoö n sor, ha éz a szolgaé ltataé s nyúé jtaé saéhoz éés az



Élkér  toö rvéénybén  méghataé rozott  égyééb  céé lok  téljésúö léésééhéz  féltéé tlénúö l
szúö kséégés, azonban ébbén az ésétbén is csak a szúö kséégés méértéékbén éés idéig.

3. A  szolgaé ltatoé  a  szolgaé ltataé s  igéénybévéé téléévél  kapcsolatos  adatokat  baé rmély
égyééb céé lboé l - íégy kúö loö noö sén szolgaé ltataé sa hatéékonysaégaénak noövéléésé, az igéénybé
vévoő nék cíémzétt éléktronikús hirdétéés vagy égyééb cíémzétt tartalom éljúttataé sa,
piackútataé s céé ljaéboé l - csak az adatkézéléési céé l éloő zétés méghataé rozaésa méllétt éés
az igéénybé vévoő  hozzaé jaé rúlaé sa alapjaén kézélhét.

4. Az  igéénybé  vévoő nék  az  informaécioé s  taé rsadalommal  oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé s
igéénybévéétéléé t mégéloő zoő én éés a szolgaé ltataé s igéénybévéé télé soraén is folyamatosan
biztosíétani kéll, hogy az adatkézéléést mégtilthassa.

5. A kézélt adatokat toö roö lni kéll a szérzoő déés léé tréjoö ttéénék élmaradaé saé t, a szérzoő déés
mégszúő nééséé t,  valamint a szaémlaézaé st  koövétoő én.  Az adatokat toö roö lni  kéll,  ha az
adatkézéléési céé l mégszúő nt, vagy az igéénybé vévoő  íégy réndélkézik. Toö rvéény éltééroő
réndélkézéésé hiaényaéban az adattoö rléést haladééktalanúl él kéll véégézni.

6. A  szolgaé ltatoé nak  biztosíétania  kéll,  hogy  az  igéénybé  vévoő  az  informaécioé s
taé rsadalommal  oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé s  igéénybévéé télé  éloő tt  éés  az  igéénybévéé tél
soraén baé rmikor mégismérhéssé, hogy a szolgaé ltatoé  mély adatkézéléési céé lokboé l
mély  adatfajtaékat  kézél,  idééértvé  az  igéénybé  vévoővél  koö zvétlénúö l  kapcsolatba
ném hozhatoé  adatok kézélééséé t is.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az informaécioé s oö nréndélkézéési jogroé l  éés az informaécioé szabadsaégroé l  szoé loé  2011.
éévi CXII. toö rvéény 20. § (1) békézdéésé alapjaén, még kéll hataé rozni a wéblap/ cookié
adatkézéléésé koö réébén a koövétkézoő két:

a) az adatgyúő jtéés téényé,
b) az éérintétték koö ré,
c) az adatgyúő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
é) az adatok mégisméréésééré jogosúlt léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak ismértétéésé.

2. wéblap/ -ra jéllémzoő  cookié-k az úé gynévézétt „jélszoéval véédétt múnkaménéthéz
hasznaé lt cookié”, „bévaé saé rloé kosaé rhoz szúö kséégés cookié-k” éés „biztonsaégi cookié-
k”,  mélyék  hasznaé lataéhoz  ném  szúö kséégés  éloő zétés  hozzaé jaé rúlaé st  kéérni  az
éérintéttéktoő l.

3. Az  adatkézéléés  téényé,  a kézélt  adatok  koö ré:  égyédi  azonosíétoé szaém,  daé túmok,
idoő pontok

4. Az éérintétték koö ré: A wéboldalt laé togatoé  valaménnyi éérintétt.
5. Az  adatkézéléés  céé lja:  a  félhasznaé loé k  azonosíétaé sa,  a  „bévaésaé rloé kosaé r”

nyilvaéntartaé saé ra éés a laé togatoé k nyomon koövétéésé.



6. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toö rlééséénék  hataé ridéjé:  Az  adatkézéléés
idoő tartama a séssion cookié-k ésétéén a wéblap/ aé ltal  méghataé rozott idéig tart,
vagy amíég a félhasznaé loé  a boö ngéészoő jééboő l ki ném úö ríéti azokat..

7. Az adatok mégisméréésééré jogosúlt léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé: A széméé lyés
adatokat  az  adatkézéloő  múnkataé rsai  kézélhétik,  a  fénti  alapélvék  tisztélétbén
tartaé saéval.

8. Az  éérintétték  adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  ismértétéésé:  Az  éérintéttnék
léhétoő séégúö k  van  a  cookié-kat  toö roö lni  a  boö ngéészoő k  Észkoö zoö k/Béaé llíétaé sok
ménúö jéébén aé ltalaéban az Adatvéédélém ménúö pont béaé llíétaé sai alatt.

9. Az adatkézéléés jogalapja: Az éérintéttoő l hozzaé jaé rúlaé s ném szúö kséégés, aménnyibén a
cookié-k  hasznaé lataénak  kizaé roé lagos  céé lja  az  éléktronikús  híérkoö zloő  haé loé zaton
kérésztúö l  toö rtéénoő  koö zlééstovaébbíétaé s vagy arra az éloő fizétoő  vagy félhasznaé loé  aé ltal
kiféjézéttén  kéért,  az  informaécioé s  taé rsadalommal  oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé s
nyúé jtaé saéhoz a szolgaé ltatoé nak féltéé tlénúö l szúö kséégé van. 

Hírlevél, DM tevékenység 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és 
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb 
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus 
levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges 
személyes adatait kezelje. 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az 
esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - 
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem 
keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 
üzenetben lévő linkre kattintva. 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 
hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,



e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) 
dátum, időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, 
sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális 
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 
bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § 
(1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a 
hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő 
személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a 
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a 
hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig 
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes 
hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelés biztonsága 

(1)Az  adatkézéloő  éé s  az  adatféldolgozoé  a  túdomaény  éés  téchnoloé gia  aé llaé sa  éés  a
mégvaloé síétaé s koö ltséégéi, tovaébbaé  az adatkézéléés jéllégé, hatoé koö ré, koö rúö lméényéi éés
céé ljai,  valamint  a  térméészétés  széméé lyék  jogaira  éés  szabadsaégaira  jéléntétt,
vaé ltozoé  valoé szíénúő séégúő  éé s  súé lyossaégúé  kockaézat  figyélémbévéé téléévél  mégféléloő
téchnikai  éés  szérvézéési  intéézkédéésékét  hajt  véégré  annak  éérdékéébén,  hogy  a
kockaé zat  méértéékéénék  mégféléloő  szintúő  adatbiztonsaégot  garantaé lja,  idééértvé,
toö bbék koö zoö tt, adott ésétbén: 
a) a széméé lyés adatok aé lnévésíétééséé t éés titkosíétaé saé t;
b)  a  széméé lyés  adatok  kézéléésééré  hasznaé lt  réndszérék  éés  szolgaé ltataé sok
folyamatos bizalmas jéllégéénék biztosíétaé saé t, intégritaé saé t, réndélkézéésré aé llaé saé t éés
éllénaé lloé  kéépésséégéé t; 
c) fizikai vagy múő szaki incidéns ésétéén az arra valoé  kéépésséégét, hogy a széméé lyés
adatokhoz valoé  hozzaé féé réést éés az adatok réndélkézéésré aé llaé saé t kélloő  idoő bén vissza
léhét aé llíétani; 



d)  az  adatkézéléés  biztonsaégaénak  garantaé laé saé ra  hozott  téchnikai  éés  szérvézéési
intéézkédéésék  hatéékonysaégaénak  réndszérés  tésztéléésééré,  félmééréésééré  éés
éértéékéléésééré szolgaé loé  éljaé raé st. 
(2) A biztonsaég mégféléloő  szintjéénék méghataé rozaé sakor kiféjézéttén figyélémbé
kéll  vénni  az  adatkézéléésboő l  érédoő  olyan  kockaé zatokat,  amélyék  kúö loö noö sén  a
tovaébbíétott,  taé rolt  vagy  maé s  moé don  kézélt  széméé lyés  adatok  véé létlén  vagy
jogéllénés  mégsémmisíétéésééboő l,  élvésztéésééboő l,  mégvaé ltoztataé saéboé l,  jogosúlatlan
nyilvaénossaégra  hozatalaéboé l  vagy  az  azokhoz  valoé  jogosúlatlan  hozzaé féé réésboő l
érédnék. 
(3)  Az  adatkézéloő ,  illétvé  az  adatféldolgozoé  40.  cikk  szérinti  joé vaéhagyott
magatartaé si  koé déxékhéz  vagy  a  42.  cikk  szérinti  joé vaéhagyott  tanúé síétaé si
méchanizmúshoz valoé  csatlakozaé saé t félhasznaé lhatja annak bizonyíétaé sa réészékéént,
hogy az é cikk (1) békézdééséébén méghataé rozott koövétélméényékét téljésíéti. 
(4) Az adatkézéloő  éé s az adatféldolgozoé  intéézkédéésékét hoz annak biztosíétaé saé ra,
hogy  az  adatkézéloő  vagy az  adatféldolgozoé  iraényíétaé sa  alatt  éljaé roé ,  a  széméé lyés
adatokhoz  hozzaé féérééssél  réndélkézoő  térméészétés  széméé lyék  kizaé roé lag  az
adatkézéloő  útasíétaé saénak mégféléloő én kézélhésséék az émlíététt adatokat, kivéévé, ha
az éttoő l valoé  éltééréésré únioé s vagy tagaé llami jog koö télézi oő két.

Az érintettek jogai (14.-19.§)

1. Az  éérintétt  kéérélmézhéti  az  Szolgaé ltatoé naé l,  hogy  az  adjon  taé jéékoztataé saé t
széméé lyés  adatai  kézéléésééroő l,  kéérhéti  széméé lyés  adatainak  hélyésbíétééséé t,
valamint  kéérhéti  széméé lyés  adatainak  -  a  koö télézoő  adatkézéléés  kivéé téléévél  -
toö rlééséé t vagy zaé rolaé saé t.

2. Az  éérintétt  kéérélmééré  az  adatkézéloő  taé jéékoztataé st  ad az  éérintétt  aé ltala  kézélt,
illétvé  az  aé ltala  mégbíézott  adatféldolgozoé  aé ltal  féldolgozott  adatairoé l,  azok
forraé saé roé l, az adatkézéléés céé ljaé roé l, jogalapjaé roé l, idoő tartamaé roé l, az adatféldolgozoé
névééroő l, cíémééroő l éés az adatkézélééssél oö sszéfúö ggoő  tévéékényséégééroő l, tovaébbaé  - az
éérintétt széméé lyés adatainak tovaébbíétaé sa ésétéén - az adattovaébbíétaé s jogalapjaé roé l
éés cíémzéttjééroő l.

3. Az  adatkézéloő  az  adattovaébbíétaé s  jogszérúő séégéénék  éllénoő rzéésé,  valamint  az
éérintétt  taé jéékoztataé sa  céé ljaéboé l  adattovaébbíétaé si  nyilvaéntartaé st  vézét,  amély
tartalmazza  az  aé ltala  kézélt  széméé lyés  adatok  tovaébbíétaé saénak  idoő pontjaé t,  az
adattovaébbíétaé s jogalapjaé t éés cíémzéttjéé t, a tovaébbíétott széméé lyés adatok koö réénék
méghataé rozaé saé t,  valamint az adatkézéléést  éloő íéroé  jogszabaé lyban méghataé rozott
égyééb adatokat.

4. Az adatkézéloő  koö télés a kéérélém bényúé jtaé saé toé l  szaémíétott légroövidébb idoő  alatt,
légféljébb  azonban  30  napon  bélúö l,  koö zéérthétoő  formaéban,  az  éérintétt  érré
iraényúloé  kéérélmééré íéraé sban mégadni a taé jéékoztataé st. A taé jéékoztataé s ingyénés.



5. Félhasznaé loé  kéérélmééré Szolgaé ltatoé  taé jéékoztataé st ad az aé ltala kézélt adatokroé l, azok
forraé saé roé l,  az  adatkézéléés  céé ljaé roé l,  jogalapjaé roé l,  idoő tartamaé roé l,  az  ésétlégés
adatféldolgozoé  névééroő l, cíémééroő l éés az adatkézélééssél oö sszéfúö ggoő  tévéékényséégééroő l,
tovaébbaé  - az éérintétt széméé lyés adatainak tovaébbíétaé sa ésétéén - az adattovaébbíétaé s
jogalapjaé roé l  éés  cíémzéttjééroő l.  Szolgaé ltatoé  a  kéérélém  bényúé jtaé saé toé l  szaémíétott
légroövidébb  idoő  alatt,  légféljébb  azonban  30  napon  bélúö l  íéraé sban,  koö zéérthétoő
formaéban adja még a taé jéékoztataé st. A taé jéékoztataé s ingyénés.

6. Szolgaé ltatoé ,  aménnyibén  a  széméé lyés  adat  a  valoé saé gnak  ném  félél  még,  éés  a
valoé saé gnak  mégféléloő  széméé lyés  adat  az  adatkézéloő  réndélkézéésééré  aé ll,  a
széméé lyés adatot hélyésbíéti.

7. Toö rléés hélyétt Szolgaé ltatoé  zaé rolja a széméé lyés adatot, ha a Félhasznaé loé  ézt kééri,
vagy ha a réndélkézéésééré aé lloé  informaécioé k alapjaén féltéé télézhétoő ,  hogy a toö rléés
séérténéé  a  Félhasznaé loé  jogos  éérdékéit.  A  zaé rolt  széméé lyés  adat  kizaé roé lag  addig
kézélhétoő , améddig fénnaé ll az az adatkézéléési céé l, amély a széméé lyés adat toö rlééséé t
kizaé rta.

8. Szolgaé ltatoé  toö rli a széméé lyés adatot, ha kézéléésé jogéllénés, a Félhasznaé loé  kééri, a
kézélt adat hiaényos vagy téévés - éés éz az aé llapot jogszérúő én ném orvosolhatoé  -
féltéévé, hogy a toö rléést toö rvéény ném zaé rja ki, az adatkézéléés céé lja mégszúő nt, vagy az
adatok taé rolaé saénak toö rvéénybén méghataé rozott hataé ridéjé léjaé rt, azt a bíéroé saé g vagy
a Némzéti Adatvéédélmi éés Informaécioé szabadsaég Hatoé saé g élréndélté.

9. Az adatkézéloő  mégjéloö li az aé ltala kézélt széméé lyés adatot, ha az éérintétt vitatja
annak hélyésséégéé t vagy pontossaégaé t, dé a vitatott széméé lyés adat hélytélénséégé
vagy pontatlansaéga ném aé llapíéthatoé  még égyéértélmúő én.

10.A hélyésbíétéésroő l, a zaé rolaé sroé l, a mégjéloö léésroő l éés a toö rléésroő l az éérintéttét, tovaébbaé
mindazokat  éértésíéténi  kéll,  akiknék  koraébban  az  adatot  adatkézéléés  céé ljaé ra
tovaébbíétottaék.  Az  éértésíétéés  mélloő zhétoő ,  ha  éz  az  adatkézéléés  céé ljaé ra  valoé
tékintéttél az éérintétt jogos éérdékéé t ném séérti.

11.Ha az adatkézéloő  az éérintétt hélyésbíétéés, zaé rolaé s vagy toö rléés iraénti kéérélméé t ném
téljésíéti,  a  kéérélém  kéézhézvéétéléé t  koövétoő  30  napon  bélúö l  íéraé sban  koö zli  a
hélyésbíétéés,  zaé rolaé s  vagy  toö rléés  iraénti  kéérélém élútasíétaé saénak  téénybéli  éés  jogi
indokait. A hélyésbíétéés, toö rléés vagy zaé rolaé s iraénti kéérélém élútasíétaé sa ésétéén az
adatkézéloő  taé jéékoztatja  az  éérintéttét  a  bíéroé saé gi  jogorvoslat,  tovaébbaé  a
Hatoé saé ghoz fordúlaé s léhétoő séégééroő l.

Jogorvoslat

1. Félhasznaé loé  tiltakozhat széméé lyés adataénak kézéléésé éllén, ha
a. a  széméé lyés  adatok  kézéléésé  vagy  tovaébbíétaé sa  kizaé roé lag  az  Szolgaé ltatoé ra

vonatkozoé  jogi koö télézéttséég téljésíétéésééhéz, vagy az Szolgaé ltatoé ,  adataé tvévoő  vagy



harmadik  széméé ly  jogos  éérdékéénék  éérvéényésíétéésééhéz  szúö kséégés,  kivéévé,  ha  az
adatkézéléést toö rvéény réndélté él;

b. a  széméé lyés  adat  félhasznaé laé sa  vagy  tovaébbíétaé sa  koö zvétlén  úö zlétszérzéés,
koö zvéé léméény-kútataé s vagy túdomaényos kútataé s céé ljaé ra toö rtéénik;

c. toö rvéénybén méghataé rozott égyééb ésétbén.

2. Szolgaé ltatoé  a tiltakozaést a kéérélém bényúé jtaé saé toé l szaémíétott légroövidébb idoő n bélúö l,
dé  légféljébb  15  nap  alatt  mégvizsgaé lja,  annak  mégalapozottsaéga  kéérdééséébén
doö ntéést hoz, éés doö ntéésééroő l a kéérélmézoő t íéraé sban taé jéékoztatja. Ha az Szolgaé ltatoé  az
éérintétt  tiltakozaésaénak  mégalapozottsaégaé t  mégaé llapíétja,  az  adatkézéléést  -
bélééértvé  a  tovaébbi  adatfélvéé télt  éés  adattovaébbíétaé st  is  -  mégszúö ntéti,  éés  az
adatokat  zaé rolja,  valamint  a  tiltakozaé sroé l,  tovaébbaé  az  annak  alapjaén  tétt
intéézkédéésékroő l  éé rtésíéti  mindazokat,  akik  réészééré  a  tiltakozaé ssal  éé rintétt
széméé lyés adatot koraébban tovaébbíétotta, éés akik koö télésék intéézkédni a tiltakozaési
jog éérvéényésíétéésé éérdékéébén.

3. Aménnyibén a Félhasznaé loé  Szolgaé ltatoé nak a méghozott doö ntééséévél ném éért égyét,
az éllén - annak koö zlééséé toő l  szaémíétott  30 napon bélúö l  -  bíéroé saé ghoz fordúlhat.  A
bíéroé saé g soron kíévúö l jaé r él.

4. Az  adatkézéloő  ésétlégés  jogséértéésé  éllén  panasszal  a  Némzéti  Adatvéédélmi  éés
Informaécioé szabadsaég Hatoé saé gnaé l léhét éé lni: 

Némzéti Adatvéédélmi éés Informaécioé szabadsaég Hatoé saé g
1125 Búdapést, Szilaé gyi Érzséébét fasor 22/C.
Lévélézéési cíém: 1530 Búdapést, Postafioé k: 5.
Téléfon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
É-mail: úgyfélszolgalat@naih.hú

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

1. Azt,  hogy az adatkézéléés  a jogszabaé lyban foglaltaknak mégfélél,  az adatkézéloő
koö télés  bizonyíétani.  Az  adattovaébbíétaé s  jogszérúő séégéé t  az  adataé tvévoő  koö télés
bizonyíétani.

2. A  pér  élbíéraé laé sa  a  toö rvéényszéék  hataé skoö réébé  tartozik.  A  pér  -  az  éérintétt
vaé lasztaé sa  szérint  -  az  éérintétt  lakoé hélyé  vagy  tartoé zkodaé si  hélyé  szérinti
toö rvéényszéék éloő tt is mégindíéthatoé .

3. A pérbén féé l léhét az is, akinék égyéébkéént nincs pérbéli jogkéépésséégé. A pérbé a
Hatoé saé g az éérintétt pérnyértésséégé éérdékéébén béavatkozhat.

4. Ha a bíéroé saé g a kéérélémnék hélyt ad, az adatkézéloő t a taé jéékoztataé s mégadaé saé ra, az
adat  hélyésbíétéésééré,  zaé rolaé saé ra,  toö rléésééré,  az  aútomatizaé lt  adatféldolgozaé ssal
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hozott  doö ntéés  mégsémmisíétéésééré,  az  éérintétt  tiltakozaé si  jogaénak
figyélémbévéé télééré, illétvé az adataé tvévoő  aé ltal kéért adat kiadaé saé ra koö télézi.

5. Ha a bíéroé saé g az adataé tvévoő  kéérélméét élútasíétja, az adatkézéloő  koö télés az éérintétt
széméé lyés  adataé t  az  íétéé lét  koö zlééséé toő l  szaémíétott  3  napon  bélúö l  toö roö lni.  Az
adatkézéloő  koö télés  az  adatokat  akkor  is  toö roö lni,  ha  az  adataé tvévoő  a
méghataé rozott hataé ridoő n bélúö l ném fordúl bíéroé saé ghoz.

6. A  bíéroé saé g  élréndélhéti  íétéé létéénék  -  az  adatkézéloő  azonosíétoé  adatainak
koö zzéé téé téléévél toö rtéénoő  - nyilvaénossaégra hozatalaé t, ha azt az adatvéédélém éérdékéi
éés nagyobb szaémúé  éé rintétt véédétt jogai mégkoövétélik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1. Ha  az  adatkézéloő  az  éérintétt  adatainak  jogéllénés  kézélééséévél  vagy  az
adatbiztonsaég  koövétélméényéinék  mégszégééséévél  maésnak  kaé rt  okoz,  koö télés  azt
mégtééríéténi.

2. Ha  az  adatkézéloő  az  éérintétt  adatainak  jogéllénés  kézélééséévél  vagy  az
adatbiztonsaég  koövétélméényéinék  mégszégééséévél  az  éérintétt  széméé lyiséégi  jogaé t
mégséérti, az éérintétt az adatkézéloő toő l séérélémdíéjat koövétélhét.

3. Az éérintéttél szémbén az adatkézéloő  félél az adatféldolgozoé  aé ltal okozott kaé réért éés
az adatkézéloő  koö télés mégfizétni az éérintéttnék az adatféldolgozoé  aé ltal  okozott
széméé lyiséégi  jogséértéés  ésétéén  jaé roé  séérélémdíéjat  is.  Az  adatkézéloő  méntésúö l  az
okozott kaé réért valoé  féléloő sséég éés a séérélémdíéj mégfizétééséénék koö télézéttséégé aloé l,
ha  bizonyíétja,  hogy  a  kaé rt  vagy  az  éérintétt  széméé lyiséégi  jogaénak  séérélméét  az
adatkézéléés koö réén kíévúö l ésoő  élhaé ríéthatatlan ok idéézté éloő .

4. Ném  kéll  mégtééríéténi  a  kaé rt  éés  ném  koövétélhétoő  a  séérélémdíéj  annyiban,
aménnyibén  a  kaé r  a  kaé rosúlt  vagy  a  széméé lyiséégi  jog  mégséértééséévél  okozott
jogséérélém  az  éérintétt  szaéndéékos  vagy  súé lyosan  gondatlan  magatartaé saéboé l
szaé rmazott.

Zárszó

A taé jéékoztatoé  élkéészíétéésé soraén figyélémmél voltúnk az alaébbi jogszabaé lyokra: 

• 2011.  éévi  CXII.  toö rvéény  –  az  informaécioé s  oö nréndélkézéési  jogroé l  éés  az
informaécioé szabadsaégroé l (a tovaébbiakban: Infotv.)

• 2001. éévi CVIII. toö rvéény – az éléktronikús kéréskédélmi szolgaé ltataé sok, valamint
az  informaécioé s  taé rsadalommal  oö sszéfúö ggoő  szolgaé ltataé sok  égyés  kéérdééséiroő l
(foő kéépp a 13/A. §-a)



• 2008.  éévi  XLVII.  toö rvéény  –  a  fogyasztoé kkal  szémbéni  tisztésséégtélén
kéréskédélmi gyakorlat tilalmaéroé l;

• 2008. éévi XLVIII. toö rvéény – a gazdasaégi réklaémtévéékényséég alapvétoő  féltéé téléiroő l
éés égyés korlaé tairoé l (kúö loö noö sén a 6.§-a)

• 2005. éévi XC. toö rvéény az éléktronikús informaécioé szabadsaégroé l
• 2003. éévi C. toö rvéény az éléktronikús híérkoö zléésroő l (kiféjézéttén a 155.§-a)
• 16/2011.  sz.  véé léméény  a  visélkédéésalapúé  onliné  réklaém  bévaé lt  gyakorlataé ra

vonatkozoé  ÉASA/IAB-ajaénlaé sroé l
• 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)


