
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen dokumentum tartalmazza Turján Ildikó (a továbbiakban: Szolgáltató), 

https://smart-controlling.hu/ oldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) 

tájékoztatását az oldalon személyes adatot megadó személyek (a 

továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatoknak a 

kezelésével kapcsolatban. 

Elérhetőségeink: 

E-mail cím: info@smart-controlling.hu 

Telefonszám: +36 203294100 

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült. 

Fogalmak: 

    „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; 

    „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; 

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

kezelésük korlátozása céljából; 

    „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; 

    „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; 

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

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

    „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; 

    „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel; 

    „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; 

    „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; 



    „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;  

    „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. 

1. Kapcsolati űrlap 

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre 

A Weboldalon lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy közvetlenül 

kapcsolatba lépjen velünk a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és 

elküldésével. Az űrlapon az Ön nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát 

és az üzenetét (esetlegesen megadott egyéb személyes adatai) kell megadnia. 

Az adatokat az érdeklődésével kapcsolatban, az érdeklődése kezelése 

érdekében, ajánlatadáshoz ügyintézés céljából kezeljük. 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az 

Ön önkéntes hozzájárulása.  

Adatkezelés időtartama 

Az adatokat maximum 5 évig, vagy mindaddig kezeljük, amíg az Érintett nem 

kéri adatainak a törlését emailben vagy postai úton. A hozzájárulását bármikor 

visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 

alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel biztosítása az Adatkezelővel.  

 



2. Weboldal használatával összefüggésben 

gyűjtött adatok („sütik”) 

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő a Weboldal látogatása során a testre szabott kiszolgálás 

érdekében úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.  

Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt” cookie-k, a 

biztonsági cookie-k. 

    Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után 

automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal 

hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek 

ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően 

tudjanak működni. 

    Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb 

felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a 

cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek 

időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen 

beállítást alkalmaz. 

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont. Az érintettek köre: A 

weboldalt látogató valamennyi Érintett. 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az 

Ön önkéntes hozzájárulása.  

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok 

látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart. Az 

adatkezelés időtartama a naplózás időpontjától számított 5 év vagy mindaddig 

kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett nem kéri adatainak a 

törlését emailben vagy postai úton. 

 

 



Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a weboldal és a szolgáltatások fejlesztése, az Érintettek 

egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének 

azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés 

megakadályozása. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok. 

2.1 Sütik törlése 

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja 

böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők 

Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni 

Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van 

lehetőség. 

A Weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) 

szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető 

oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, 

adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig az 

Adatkezelő minden felelősségét kizárja. 

Személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint az adott Érintettel történő 

felhasználására és beazonosítására nem kerül sor. 

A smart-controlling.hu hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) 

internetes webhelyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, 

Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már 

látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan 

– jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek (azaz remarketing tevékenységet 

folytatnak). 

2.2. Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik) 

A Facebook által elhelyezett cookie-król bővebben és a cookie-k letiltásával 

kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhat: 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ 

2.3 Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik) 

Az Adatkezelő a Google Analytics alkalmazást is használja, amely a Google Inc. 

(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics az Érintett 

számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/


felhasználói interakciókat. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és 

aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, 

azonban az nem zárható ki. 

A Google Analytics analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Google 

Analytics által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető 

a következő linken: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo

kie-usage#analyticsjs 

2.4 Google Ads 

A Weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, 

hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó 

weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód 

cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Weboldal felhasználói 

letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési 

beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a 

számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.  

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető 

a következő linken: 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu 

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

2. Adatfeldolgozók 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe: 

• Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22.; 

info@mhosting.hu) aki a tárhelyszolgáltatást végzi. 

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi 

jogok illetik meg: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu
https://policies.google.com/privacy?hl=hu


• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz 

való hozzáférés, 

• helyesbítéshez való jog, 

• adatkezelés korlátozása, 

• törléshez való jog, 

• adathordozhatósághoz való jog, 

• tiltakozáshoz való jog, 

• hozzájárulás visszavonási joga. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint 

Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében 

személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan 

adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail 

fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a 

jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül 

válaszoljuk meg. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 

határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 

tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön 

azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön 

panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, elérhetőségeit lásd a 8. 

pontban), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

3.1. A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen 

esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. 

 



3.2. A személyes adatokhoz és információkhoz 

való hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy: 

• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

• a következő információkról tájékoztassuk:  

o az adatkezelés céljai; 

o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, 

illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni 

fogjuk; 

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó 

minden elérhető információ; 

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen 

eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető 

információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és 

Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és 

ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos 

költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön 

azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes 

adatokat és az információkat. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér 

hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

 



3.3. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint - figyelembe véve az 

adatkezelés célját - az Ön erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

3.4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a 

személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor 

korlátozást sem alkalmazunk; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását; 

• már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés 

céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja 

az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos 

indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az 

adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 

közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás 

feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt. 

3.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre 

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  



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

gyűjtöttük vagy kezeltük; 

• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján 

megállapítást nyert, 

• a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt 

személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek 

azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más 

adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás 

keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését 

jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: 

ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy 

fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

3.6. Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben 

az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az 

bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 



3.7. Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az 

adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy 

kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető 

formában megkapja, amit xml, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön 

rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az 

adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk. 

3.8. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor 

vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 

kezdeményezheti  

Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,  

Tel.: +36 (1) 391-1400,  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

4. Adatbiztonság 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges 

jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy 

adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az 

adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az 

adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk 

adatfeldolgozóinkkal szemben is. 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben 

szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt. 

5. Egyéb rendelkezések 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját 

és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. 



Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától 

eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést 

megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi 

információkról: 

• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem 

lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; 

• azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a 

személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy 

szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az 

adathordozhatósághoz való jog biztosítását; 

• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást 

Ön bármikor visszavonhatja, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 

szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének 

előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat 

megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az 

adatszolgáltatás elmaradása; 

• az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az 

ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható 

következményekkel bír. 

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés 

jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá 

is kell járulnia. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.11.30. napjától érvényes. 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató egyoldalú 

módosítására. A jelen tájékoztató módosításai a Weboldalon való közzétételkor 

lépnek hatályba. 

 


