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1. Az adatkezelési tájékoztató célja: 

Gergely Dóra EV (székhely: 2162 Őrbottyán, Szent László köz 5, adószám: 68387646-1-

33, nyilvántartási szám: 51673958; a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára 

nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, 

hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a 

hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 

meghatározott elvárásoknak.  

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 

folyamatosan elérhetők a www.gddesign.hu/adatvedelem címen.  A Szolgáltató fenntartja 

magának a jogot jelen tájékoztató bármi kori megváltoztatására.  

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményemhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem, 

és megválaszolom kérdését.  

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A 

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2. Az adatkezelő adatai: 

Amennyiben megkeresne, a www.gddesign.hu/kapcsolat oldal kitöltésével vagy az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén érhet el. 

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az 

adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével töröl.  

Név: Gergely Dóra EV 

 Székhely:  2162 Őrbottyán, Szent László köz 5 

Adószám:  68387646-1-33 

Telefonszám:  +36702701019 

E-mail: info@gddesign.hu 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő: 

A Szolgáltató nem kezel nagy mennyiségű és/vagy érzékeny adatot így nincs adatvédelmi 

tisztviselője. 

3. A kezelt személyes adatok köre 

A személyes adatok kezelésére vonatkozóelvek 

A személyes adatok: 

a. kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható 

módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  

b.  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat 

nekezeljék  ezekkel  a  célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon;  a  89.  cikk  (1) 

bekezdésének  megfelelően  nem  minősül  az  eredeti  céllal  össze  nem 

egyeztethetőnek  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi 

www.gddesign.hu/adatvedelem
http://www.gddesign.hu/kapcsolat
mailto:info@gddesign.hu
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kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  történő  további  adatkezelés  („célhoz 

kötöttség”);  

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, 

és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

d. pontosnak  és  szükség  esetén  naprakésznek  kell  lenniük;  minden  észszerű 

intézkedést  meg  kell  tenni  annak  érdekében,  hogy  az  adatkezelés  céljai 

szempontjából  pontatlan  személyes  adatokat  haladéktalanul  töröljék  vagy 

helyesbítsék („pontosság”); 

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;  

a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet 

sor,amennyiben  a  személyes  adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésének 

megfelelően  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási 

célból vagy  statisztikai  célból  kerül  majd  sor,  az  e  rendeletben  az  érintettek 

jogainak  és  szabadságainak  védelme  érdekében  előírt  megfelelő  technikai  és 

szervezési  intézkedések  végrehajtására  is  figyelemmel  („korlátozott 

tárolhatóság”);  

f. kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési 

intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő 

biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen 

elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  is 

ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).  

 Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”).  

 

3.1 Kapcsolati felvételi űrlap kitöltése során megadandó személyes adatok 

a. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köré és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név, e-mail cím, telefon(nem kötelező) Kapcsolattartás, azonosítás 

Az üzenet küldés időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

Az üzenet küldés kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

b. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett. 

c. Az adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  adatkezelés  az  

ügy elintézéséig tart.  

d.  Az adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges adatkezelők  személye:  A  

személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával.  

e. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:   

- való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

- tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

- bármely időpontban történő visszavonásához. 
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i.  A  személyes  adatok  törlését,  vagy  módosítását  az  alábbi  módokon  tudja  

érintett kezdeményezni:  

-  postai úton a 2162 Őrbottyán, Szent László köz 5  címen. 

-  e-mail útján az info@gddesign.hu e-mail címen  

j.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 

az Infotv. 5. § (1) bekezdése. 

l. Tájékoztatjuk, hogy : 

- az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. 

-köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni 

-az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a 

kérését teljesíteni. -köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni  

 

3.2 Közösségi oldalak 

a. Az  adatgyűjtés  ténye,  a  kezelt  adatok  köre: 

Facebook/Google+/Pinterest/Youtube/Instagram  közösségi oldalakon 

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

b. Az  érintettek  köre:  Valamennyi  érintett,  aki  regisztrált  a 

Facebook/Google+ /Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, 

és „lájkolta” a weboldalt.  

c.  Az adatgyűjtés  célja:  A  közösségi  oldalakon,  a  weboldal  egyes  

tartalmi  elemeinek, termékeinek,  akcióinak  vagy  magának  a  

weboldalnak  a  megosztása,  illetve„lájkolása”, népszerűsítése. 

d. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok 

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek 

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak  ismertetése:  Az  adatok  forrásáról,  

azok  kezeléséről,  illetve  az  átadás módjáról,  és  jogalapjáról  az  adott  

közösségi  oldalon  tájékozódhat  az  érintett.  Az adatkezelés  a  közösségi  

oldalakon  valósul  meg,  így  az  adatkezelés  időtartamára, módjára, 

illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi 

oldal szabályozása vonatkozik.  

e. Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  önkéntes  hozzájárulása  személyes  

adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

 

3.3 Technikai adatok 

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a 

kezelt adat: 

a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b.  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

c. változatlansága igazolható (adatintegritás);  

d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint 
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a véletlen megsemmisülés ellen.  

 

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő 

kapcsolati űrlapon 

való ajánlatkérés 

kapcsolattartás, 

számlázási adatok 

érintet hozzájárulása 

/ 

Jogos érdek alapján 

szolgáltatás igénybe 

vétele esetén 2 év; 

szolgáltatás igénybe 

vétele nélkül 6 hónap 

e-mailben történő 

ajánlat kérés 

kapcsolattartás, 

számlázási adatok 

Jogos érdek alapján szolgáltatás igénybe 

vétele esetén 2 év; 

szolgáltatás igénybe 

vétele nélkül 6 hónap 

számlázási adatok számlázási adatok törvényi 

felhatalmazás 

törvény szerint előírt 

időtartam 

rendelkezésre 

bocsájtott adatok 

terv dokumentáció 

készítése 

Jogos érdek alapján 6 hónap 

 

 

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében 

az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

 Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 

jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.  

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az 

adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Jogos érdek alapján is kezel/ tárol adatokat A Szolgáltató célja, hogy tervezési feladat 

elvégzése utána kapcsolatba maradjon a megbízóval, a később elkészülő referencia képek 

beszerzése végett. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

a. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információ-szabadságról (Infotv.); 

b. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-

ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

c. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

d. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);  
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e. 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 

f.  2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozások-ról (Hpt.) 

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei  

 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba 

hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes 

kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, 

böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai 

adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is 

megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során 

személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.  

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre: 

 

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem tesz 

közzé, harmadik személyek részére nem adja át. 

Harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben 

előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi személyek tekintetében, 

adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e 

Tájékoztató elfogadásával maga is hozzájárul. 

 Adatfeldolgozónak minősülnek a Szolgáltató által igénybevett tárhely szolgáltató, a 

szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett könyvelő. 

 

Adatfeldolgozók megnevezése: 

Tárhelyszolgáltatást nyújtó szolgáltató adatai: 

Cégnév: Magyar Hosting Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

Adószám: 23495919-2-41 

EU-s közösségi adószám: HU23495919 

Cégjegyzékszám: 01-09-968314 

Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.) 

IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005 

SWIFT kód: CIBHHUHB 

Telefon 0-24: +36 1 700 2323 

Tartalék telefon: +36 1 412 3448 

FAX: +36 1 700 2254 

Email: info@mhosting.hu 

Online ügyfélkapu: https://online.mhosting.hu 

Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu 

 

Könyvelő adatai: 

Cégnév: DATAKONTIR Ügyviteli és Szolgáltató Betéti Társaság 

tel:06%201%20700%202323
tel:06%201%20412%203448
mailto:info@mhosting.hu
https://online.mhosting.hu/clientarea.php
https://online.mhosting.hu/contact.php
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Székhely: 1138 Budapest, Turbina utca 8. fszt. 12. 

Adószám: 28647908-1-41 

Cégjegyzék-szám: 01-06-510155 

 

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – 

törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél 

jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog  

 

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben 

említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

 

8.2  Az érintett hozzáféréshez való joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő 

információkhoz hozzáférést kapjon:  

 

a. az adatkezelés céljai;  

b. az érintett személyes adatok kategóriái;  

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d.  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

e. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

f.  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ;  

g. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

 Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül 

adja meg a tájékoztatást. 
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8.3 Helyesbítés joga  

Az érintett kérheti A Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

8.4 Törléshez való jog 

 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy 

kérésére A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat: 

 

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

gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

d. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

e. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából; 

b.  a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

c.  vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 Az érintett kérésére Gergely Dóra. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok 

pontosságának ellenőrzését;  

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását;  

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;  
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e. ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. 

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az érintett 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.  

8.6 Adathordozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

8.7 Tiltakozás joga  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

8.9 Visszavonás joga 

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

8.10 Bírósághoz fordulás joga  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás  

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
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Telefon: 0613911400  

Fax: 0613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

9. Az adatkezelés biztonsága 

  

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a 

megvalósítás költségei,  továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  

céljai,  valamint  a természetes  személyek  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  

változó  valószínűségű  és súlyosságú  kockázat  figyelembevételével  megfelelő  

technikai  és  szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott 

esetben:  

  

a. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;  

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos  

bizalmas  jellegének  biztosítását,  integritását,  rendelkezésre  állását  és  ellenálló  

képességét;  

c. fizikai vagy műszaki incidens  esetén  az  arra  való  képességet,  hogy a 

személyes  

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza  

lehet állítani;  

d. az  adatkezelés  biztonságának  garantálására  hozott  technikai  és  szervezési  

intézkedések  hatékonyságának  rendszeres  tesztelésére,  felmérésére  és  

értékelésére szolgáló eljárást.  

 

Adatkezelő  adatbiztonsági  intézkedése:  A  szerverről  automata  folyamatos  

biztonsági mentés a Google drive szolgáltatásába  

  

 

10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  magas  kockázattal  jár  a  

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

  

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az  

adatvédelmi incidens  jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a 

további tájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó  nevét  és  elérhetőségeit;  

ismertetni  kell  az adatvédelmi  incidensből  eredő,  valószínűsíthető  

következményeket;  ismertetni  kell  az adatkezelő által az adatvédelmi incidens 

orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve  adott  esetben  az  

adatvédelmi  incidensből  eredő  esetleges  hátrányos következmények enyhítését 

célzó intézkedéseket.  

  

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

- az adatkezelő megfelelp technikai és szervezéséi védelmi intézkedéseket hajtott 

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok  

tekintetében  alkalmazták,  különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mint például  a  

http://www.naih.hu/
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titkosítás  alkalmazása  –,  amelyek  a  személyes  adatokhoz  való hozzáférésre fel 

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

-az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat 

a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

-a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását.  

 

Ha  az  adatkezelő  még  nem  értesítette  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről,  

a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

 

11. Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 

jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az 

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán 

belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 

12.  Egyéb rendelkezések 

 

 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 

tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó 

hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, 

illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A 

Szolgáltató hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

13. Fogalom meghatározások 

a. 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; 

b. 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  
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megváltoztatás,  lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés 

vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy  

összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

c. 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 

d. adatfeldolgozó:  az a  természetes  vagy  jogi személy,  közhatalmi  szerv,  

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 

adatokat kezel;  

e. 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;  

f. 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;  

g. 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.  

14. Jogszabályok: 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:   

  

-  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)  AZ  EURÓPAI  

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)  

-  2011.  évi  CXII.  törvény  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)  

-  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a  

13/A. §-a)  

-  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi  

gyakorlat tilalmáról;  

-  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről 

és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)  

-  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról  

-  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)  
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-  16/2011.  sz.  vélemény  a  viselkedésalapú  online  reklám  bevált  gyakorlatára  

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról  

-  A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  ajánlása  az  előzetes  

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről  

-  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  

 

Kelt: Őrbottyán, 2018.05.21. 

 

 


