GDPR Adatkezelési tájékoztató
A www.adolcevitaize.hu weboldal működtetéséhez

hatályos: 2018. május 25-től

Ez a tájékoztató a www.adolcevitaize.hu weboldal/honlap látogatása során végzett adatkezelésre
vonatkozik. A tájékoztató EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General
Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően készült.
A tájékoztató célja, hogy a weboldalra látogatók és az alábbi promóciós program iránt érdeklődők
személyes adataik megadása előtt megismerjék milyen körülmények között történik személyes adataik
kezelése.
Az Európai Unió különböző minőségjelző védjegyeket alkalmaz mezőgazdasági és termelői, illetve
agro-élelmiszeripari feldolgozó ágazat magas minőségű termékeinek jelülésére.
Ezt az értéket és ezeket a garanciákat a DOP, IGP és STG minőségjelző védjegyek használata foglalja
össze és közvetíti, melyek grafikai megjelenése és tartalma azonos az Európai Unió összes államában
és a kiemelkedő minőségű mezőgazdasági és agro-élelmiszeripari termékeket illeti meg.
A honlap célja, hogy népszerűsítse három olasz konzorcium által kidolgozott információs és
promóciós programot:
• A Parmigiano Reggiano Sajt Konzorciuma (Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano)
• Az Asiago sajt Védelmét szolgáló Konzorcium (Il Consorzio di Tutela del formaggio Asiago)
• A Gorgonzola DOP Sajt védelmét szolgáló Konzorcium (Il Consorzio per la Tutela del Formaggio
Gorgonzola DOP)
A honlap célja, hogy eljuttassa a fogyasztókhoz a programban résztvevő termékekről szóló
információkat:
• Parmigiano Reggiano DOP sajt
• Asiago DOP sajt
• Gorgonzola DOP sajt
A honlap célja, hogy tájékoztasson a következő eseményekről:
A három (3) éves időtartamra szóló programra - 2016-tól 2019-ig - az alábbi országokban fog sor
kerülni: Ausztria, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Magyarország.
A kitűzött célok:
• A minőségjelzők általános jellemzőinek és előnyeinek bemutatása és kommunikációja a fogyasztók
és az ágazati szakemberek felé
• A termékek ismertségének kihasználásával ösztönözni a kampány középpontjában álló európai
sajtok fogyasztását, a DOP termékek minőségének "nagyköveteiként"
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A program megvalósítására számos esemény és rendezvény révén kerül sor, pl. PR események,
a kereskedelmi láncokon, a hagyományos kiskereskedelmi csatornákon és a vendéglátóipari
egységeken keresztül, sajtóban és interneten.
A Szolgáltató a www.adolcevitaize.hu honlapján teszi közzé adatvédelmi tájékoztatóját.
A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
Közös érdekünk, hogy az adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek legyenek, ezért az
Adatkezelő felhívja a felhasználókat, hogy az adatok megváltozását 3 napon belül jelentsék be a
kapcsolattartásra megjelölt darek.kusnierz@sopexa.com e-mail címen.

A www.adolcevitaize.hu szolgáltatás nyújtója, mint adatkezelő adatai

Neve:
Székhelye:

SOPEXA S.A.
Oddział w Polsce, Al. Krakowska 271, 02-133 Warsaw, Lengyelország

Cégjegyzékszáma:

0000098427

A bejegyző hatóság:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY (KRS)

Képviseli:

Dariusz Kuśnierz

Adószáma:

PL5252237891

E-mail címe:

darek.kusnierz@sopexa.com

Telefonszáma:

+48 22 395 38 74

Az adatkezelés célja:
-

-

A felhasználók személyes adatainak kezelése a weboldalon keresztül nyújtott információk
elérése, szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme érdekében, továbbá a
szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében.
A kitöltéssel megadott adatokból lehetséges vásárlók listák összeállítása direkt marketing
küldemények továbbítása céljából.
a formanyomtatványban rögzített adatok az adott nyomtatvány céljának megfelelően kerülnek
feldolgozásra, például egy szolgáltatás-kérés, vagy eladókkal való kapcsolatteremtés céljából.

Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása
1.

a weboldalon elérhető formanyomtatványok kitöltése információk és direkt marketing
küldemények, szolgáltatás és termék ajánlatok megküldése megküldése céljából,

2.

bizonyos cookie/süti file-ok alkalmazásához.
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A felhasználó a hozzájárulását a……… linken elérhető jelen GDPR adatkezelési tájékoztató
megismerését követően, annak elfogadásával adja meg, meghatározott hozzájárulást igénylő a sütifileokhoz a hozzájárulás további, a weboldalon elérhető információk alapján adható.
A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy
nem tudja a honlap meghatározott szolgáltatásait igénybe venni.

Mit jelent a személyes adatok kezelése fogalom?
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.

A szolgáltató által kezelt adatok köre
Teljes név
Cím
E-mail cím
Telefonszám

Süti fájlokkal kapcsolatos információk.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

A Weboldal sütiket használ. A Weboldal elmenthet adatokat a kapcsolati beállításokról (idő és IP cím),
A Cookie fájlok (ún.: "sütik") olyan számítógépes adat-állományok, főként szöveges fájlok, amelyek a
Weboldal felhasználójának eszközén tárolódnak és a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételére
haasználhatóak. Általában a sütik a származási Weboldaluk nevét, tárolási idejüket a felhasználói
eszközön és egy egyedi azonosítószámot tartalmaznak.
A Weboldal üzemeletetője sütiket helyez a felhasználói eszközökre és közvetlen hozzáféréssel
rendelkezik ezekhez.
A sütik az alábbi célokat szolgálják:
a. statisztikák készítése arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt, ezáltal
lehetővé téve annak szerkezeti és tartalmi fejlesztését;
b. a felhasználói munkamenet fenntartása (a belépést követően), amelynek köszönhetően az
egyes felhasználóknak nem kell újra megadnia nevét és jelszavát a böngészés során;
c. a felhasználó profil kialakítása, amely segítségével a felhasználó profiljának megfelelő
reklámokat lehet számára biztosítani, különösen a Google Network-öt.
A Weboldal általában kétféle alaptípusú sütit használ: munkamenet-sütiket és tartós-sütiket. A
munkamenet-sütik ideiglenes fájlok, amelyeket a felhasználói eszköz tárol a kilépésig, a weboldal
elhagyásáig, vagy a szoftver (böngésző) kikapcsolásáig. A tartós-sütik a felhasználói eszközön
tárolódnak, egy a süti paraméterei között meghatározott ideig, vagy ameddig a felhasználó nem törli
őket.
A weboldalak böngészésére használt szoftver (böngésző) alapbeállításai általában lehetővé teszik a
sütik tárolását a felhasználó eszközén. A weboldal felhasználói ezeket a beállításokat
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megváltoztathatják. Ezen túl lehetséges a sütik automatikus blokkolása is. Az ezekhez szükséges
tájékoztatás a böngésző leírásának segítség részében található.
7. A sütikre vonatkozó korlátozások befolyásolhatják a Weboldal egyes funkcióit.
8. A Weboldal üzemeltetőjével együttműködő hirdetők és partnerek szintén használhatják a felhasználó
eszközén tárolt sütiket.
9. Javasoljuk, hogy olvassa el az alábbi cégek adatkezelési nyilatkozatait, annak érdekében, hogy
tájékozódjon arról, hogy a süti fájlokat milyen módon használják statisztikákban: Google Analytics
Privacy Policy
10. Hirdetés hálózatok szintén használhatnak sütiket, különösen a Google, annak érdekében, hogy
hirdetéseket mutassanak a weboldal egyedi használatának megfelelően. Ezek rögzíthetik az
információkat a felhasználó navigációs útvonaláról, és az adott oldalakon töltött idejéről.
11. Ami az egyes felhasználók preferenciáiról gyűjtött adatokat illeti, bármely felhasználó megtekintheti
és
módosíthatja
a sütikben
tárolt
információkat
az
alábbi
eszköz
segítségével:

https://www.google.com/ads/preferences/
Szerver naplók.
1. Egyes felhasználói magatartási adatok megadása szükséges a szerver-rétegbe való belépéshez.
Ezeket az adatokat kizárólag a weboldal adminisztrálására és hoszting szolgáltatások hatékony
használta érdekében lehet használni.
2. A böngészés során érintett tartalmak URL címek segítségével azonosíthatóak. Ezeken túl az
alábbiak kerülnek mentésre:
a. kérés ideje,
b. válasz küldés ideje,
c. a kliens munkaállomásának neve – az azonosítást a HTTP protokoll végzi,
d. a http tranzakciók implementálása során fellépő hibák adatai,
e. az előzőleg megtekintett oldal URL címe (referencia link) – amennyiben a weboldalra
történő belépés referencia link segítségével történt,
f. a felhasználó böngészőjének adatai,
g. IP címek.
3.
A fenti adatok nem függnek össze az oldalakat megtekintők szamélyével.
4.
Ezen adatok kizárólag szerver adminisztrációs céllal használhatóak.
Süti-fájlok kezelése – hogyan lehet hozzájárulást megadni és visszavonni?
1.
Amennyiben a felhasználó nem kíván süti-fájlokat kapni, úgy átállíthatja a böngészője
beállításait. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a egyes azonosítási folyamatokhoz, biztonsági,
karbantartási, vagy felhasználói preferenciák rögzítésére szolgáló feladatokhoz szükséges sütik
letiltása megakadályozhatja a weboldalak megtekintését.
2.
A süti-beállítások kezeléséhez válassza ki a web-böngészőt/rendszert az alábbi listából és
kövesse az utasításokat:
a.
Internet Explorer
b.

Chrome

c.

Safari

d.

Firefox

e.

Opera

f.

Android

g.

Safari (iOS)

h.

Windows Phone

i.

Blackberry
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Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen szolgáltató, illetve szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek
jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. A személyes adatokat bizalmasan
kezelik, titoktartási szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik
személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési
jogait és kötelezettségeit a szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a
munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak.
A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, vagy a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Adattovábbítás
A szolgáltató csak abban az esetben továbbíthat adatokat más személyeknek, adatfeldolgozóknak, ha
ahhoz a felhasználó előzetesen hozzájárult.
A felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése és aláírása után sz
egyes termékek konkrétan megjelölt eladói részére történhet adattovábbítás.
A formanyomtatványokban megadott adatok továbbíthatók egyes technikai szolgáltatásokat nyújtó
alanyok felé – ez alatt a bejegyzett domain tulajdonosa által kezelt adatoknak a közös kezelését kell
érteni olyan alanyokkal, akik internetes domainek üzemeltetői (különösen a Kísérleti és Akadémiai
Számítógépes Hálózat jbr – NASK); vagy olyan szolgáltatásoknak, amelyek fizetési módozatokat
támogatnak; vagy olyan alanyokkal, akikkel a Weboldal üzemeltetője együttműködik.

Kötelező adattovábbítás történik hatóságok, bíróságok megkeresésére a pontos jogszabályok alap
megjelölésével a hatóságra, bíróságra vonatkozó eljárási szabályok és titoktartási kötelezettség
betartásával.
Az adatkezelés időtartama
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig
tart az adatkezelés. Ha a felhasználó visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez a személyes
adatokat törölni kell, azok tovább jogszerűen nem kezelhetők.
Adatfeldolgozó
A Web server napló-adatok gyűjtésével a hosting szolgáltató közreműködésével: Innervision 11/13
Kolejowa street 01-217 Warsaw, Lengyelország, elérhető az alábbi címen
–
http://www.innervision.pl/

Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat

5

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatbiztonsági
intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses kötelezettség és az
alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó belsődokumentumok,
különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő.
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott
személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése
során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
A személyes adatok kezelésének elvei
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során arra törekszik, hogy tisztességesen járjon el az
adatkezelése során, a kezelésében lévő személyes adatokat jogszerűen kezelje, a felhasználó
számára adatkezelési tevékenysége átlátható legyen. A szolgáltató csak annyi személyes adatot
gyűjthet és tárolhat, amennyi az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges a gyűjtött adatok
köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges (adattakarékosság elve) és csak abból a
célból, amelyről önt előzetesen tájékoztatták. (célhoz kötöttség elve),
Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatok pontosak és naprakészek kell, hogy legyenek a
feladatok megvalósításához a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek
teljesítéséhez, az Adatkezelő és az felhasználó érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve).
Az Adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely a felhasználó azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával eléri a személyes adatok megfelelő biztonságát, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy
károsodásával szembeni hatékony védelmet biztosít (integritás és bizalmas jelleg).
Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a felhasználók
számára is hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

A felhasználók jogai

Az Adatkezelő az alábbi tájékoztatással is elősegíti a felhasználók jogainak gyakorlását.
A felhasználók kérhetik a személyes adataik törlését, helyesbítését, zárolását és más alább felsorolt
jogaik érvényesítését. A szolgáltatónak a kérést haladéktalanul, legkésőbb 30 napon belül
teljesítenie kell.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a felhasználó a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott
intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható, amelyről a felhasználót tájékoztatni kell.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

6

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be a NAIHnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól
szóló tájékoztatást, és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj
számítható fel.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az felhasználók jogai a következők:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a felhasználó joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a felhasználótól gyűjtik
3. A felhasználó hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. A felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog

A felhasználók jogai részletesen:

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a felhasználó joggyakorlásának elősegítése
A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
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Az Adatkezelő vállalja, hogy a felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a
gyermekeknek címzett bármely információ esetében). Az információkat írásban vagy más módon –
ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is
adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó személyazonosságát.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
Előzetes tájékozódáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az Adatkezelő a felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek
kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint a felhasználó adathordozhatósághoz való jogáról;
A felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban
indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési
célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a felhasználót erről az eltérő
célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
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Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére.
A felhasználó hozzáférési joga
A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést
kapjon. (Rendelet 15. cikk).
Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére.
Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a felhasználó
rendelkezésére bocsátja. A felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.
A helyesbítéshez való jog

A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó
személyes adatokat. ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.
Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más
címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget
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közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a
felhasználó 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.
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
A felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való
jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10

A tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben
az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a
felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell
az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
Panasztételi jog
A felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós
sérelem éri az adatkezelés körében.
A hatóság neve: címe: elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag
kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha
az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
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tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti
jogait.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.
Egyéb rendelkezések:
A szolgáltatás nyújtója fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a
Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

Mindig a szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy az adatkezelése jogszerű (elszámoltathatóság elve).
Jelen előzetes adatvédelmi tájékoztatóban használt fogalmak a következők
„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.
„Érintett”: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat kezel.
„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.
A szolgáltató tevékenységére a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairólszóló 2008. évi XLVIII. törvényt kell alkalmazni.
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