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Általános tájékoztatás az Adatkezelésekkel kapcsolatban  

1 Bevezetés 

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 szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az Adatkezelő kötelezettségeként írja elő, hogy az 

ügyfelek részére megfelelő tájékoztatást adjon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, 

továbbá, hogy elősegítse az érintettek GDPR szerinti jogainak gyakorlását. 

Jelen tájékoztató és az egyes adatkezelések részletes tájékoztatói a fenti jogszabályi kötelezettségek 

teljesítését szolgálják, céljuk, hogy az adatkezelések megkezdése előtt és azok folyamán is 

egyértelműen és részletesen tájékoztassuk ügyfeleinket az adataik kezelésével kapcsolatos tényekről, 

jogokról. 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés konkrét céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az esetleges 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az 

adatokat, és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és lehetőségekről az érintett az adatkezelő 

nevében eljáró köztisztviselőtől kaphat külön tájékoztatást az adatkezelés megkezdésekor. 

2 Az Adatkezelő adatai 

Név: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal 

Képviseli: dr. Kozma Katalin jegyző 

Székhely: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

Adószám: 15844693-2-10 

Statisztikai számjel 15844693-8411-325-10 

e-mail cím: hivatal@hivatal.gyongyos.hu 

Honlap: www.gyongyos.hu 

2.1 A folyamatokban részt vevő további adatkezelők: 

Név: Gyöngyös Városi Önkormányzat 

Képviseli: Hiesz György, polgármester 

Székhely: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

Adószám: 15729370-2-10 

Statisztikai számjel: 15729370-8411-321-10 

ÁHT azonosító: 738969 

Telefon: 37/510-300 

Név: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 

Képviseli: Bodócs Attila polgármester 

Székhely: 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. 

Telefon: +36-37-560 072 

Email: info@palosvorosmart.t-online.hu 

Az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének értelmében (GDPR) Gyöngyös 

Város Önkormányzata, a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Pálosvörösmart Községi 

Önkormányzat egyaránt adatkezelőnek minősülnek, az adatkezelések célját és eszközeit közösen 



 

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Gyöngyös Városi Önkormányzat 11/2 

határozzák meg. Az adatkezelők megállapodásban határozták meg a Rendelet szerinti kötelezettségek 

teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását, az erről szóló határozat értelmében közös 

adatkezelőként lépnek fel (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő), az adatvédelmi ügyek kezelése 

kapcsán közös adatvédelmi felelőst és adatvédelmi tisztviselőt alkalmaznak. 

2.2 Az Adatvédelmi tisztviselő adatai 

Név: Wancsakovszky Norbert 

Elérhetősége: +36 37 510 317 

E-mail: dpo@gyongyosph.hu 

3 Az adatvédelem alapfogalmai 

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 

továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 

őt - közvetlenül vagy közvetve - név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy 

több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet. 

Hozzájárulás: Az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy 

egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 

felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) 

rögzítése is. 

Adattovábbítás: Az adatok meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele. 

Nyilvánosságra hozatal: Az adatok bárki számára hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, 

megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy 

összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné 

tétele. 

Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 

feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 
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Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi. 

Harmadik személy: 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. 

EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 

nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

polgárával azonos jogállást élvez. 

Harmadik ország: Minden olyan állam, amely nem EGT tagállam. 

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. 

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. 

Biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az 

azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére, illetve rendelkezésre állására. 

Bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör 

(jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális. 

Magánterület közönség számára nyilvános része: Olyan magánterület, amely mindenki számára 

korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- 

és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen 

bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut, feltéve, ha: a) a területrész igénybevétele, 

használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános 

részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, 

vagy; b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak 

elhelyezésére szolgál. 

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. 

Sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami 

biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg 

és azok észrevétlenül nem módosulhatnak. 

Szabályzat: Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata. 

Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer: Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi 

hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszer, ideértve a 

rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő 

elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszert, a betörésjelző 

rendszert, a távfelügyeleti rendszert, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai 
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rendszert, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő 

elektronikus műszaki megoldást. 

Vendég: Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó 

természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával. 

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása: Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a 

személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes 

adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok 

megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 

adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve 

az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben 

kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben 

kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók 

személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket. 

Önkormányzati ASP rendszer: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint a gazdálkodási szakrendszer esetében 

az önkormányzat által alapított költségvetési szerv feladatellátását támogató, számítástechnikai 

hálózaton keresztül távoli alkalmazás-szolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó 

elektronikus információs rendszer. 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

4 Adatvédelmi alapelvek 

A személyes adatok... 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

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

b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok kezelése nem 

folytatható ezen célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi 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; továbbá minden ésszerű intézkedést 

meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatok törlése vagy helyesbítése haladéktalanul megtörténjen („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 GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, figyelemmel az e 

rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására („korlátozott tárolhatóság”); 

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

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
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jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

g) Az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt 

személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban 

ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására. 

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, 

általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzat 

előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. 

5 Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás 

Az Adatkezelő egyes törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más 

Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez. 

5.1 Adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az 

GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza 

meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést 

érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő 

rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes 

adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi 

táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység 

ProfiTárhely Kft. 

Adószám: 23173080-2-03 

6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu  

Az Adatkezelő weboldalán kezelt személyes 

adatokhoz férhet hozzá. Feladata az Adatkezelő 

által kezelt honlaphoz, online felületekhez 

kapcsolódó adatok tárolása. 

MátraCOMP Kft. 

Honlap: www.matracomp.hu 

E-mail: info@matracomp.hu 

Telefon: (37) 313-900 

Fax: (37) 313-577 

Adószám: 10631922-2-41 

Székhely: 1131 Budapest, Hajdu köz 11. I. em. 3. 

Internet-szolgáltatás nyújtása, valamint az analóg 

kamerák üzemeltetése. 

Mátra Party Kft. 

Székhely: 1121-Budapest, Rege utca 8. 1.em.25. 

Közétkeztetési térítési díjak beszedése, 

nyilvántartása és a élelmezési szolgáltatás 

biztosítása során fér hozzá az Érintettek 

személyes adataihoz. 
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A diétás ételek megrendelése kapcsán hozzáfér a 

kapcsolódó orvosi igazolásokban megadott 

érzékeny adatokhoz. 

ASPEX-Consulting Kft.  

Adószám: 11708238210 

3200 Gyöngyös, Zöldfa utca 12. 

E-mail: info@aspex.hu 

Digitális kamerák, vadkamerák, dedikált szerver 

üzemeltetés. 

Microsoft Magyarország Számítástechnikai 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Graphisoft Park 3. 

www.microsoft.com/hu-hu 

Az Önkormányzat elektronikus 

levelezőrendszerének üzemeltetése kapcsán a 

munkavállalók és üzleti partnerek 

kapcsolattartóinak személyes adataihoz, 

levelezéséhez fér hozzá. 

Lechner Nonprofit Kft. 

1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Adószám: 24225221-2-43 

A TAKARNET rendszer üzemeltetése. 

Belügyminisztérium Szabálysértési nyilvántartási rendszer 

üzemeltetése 

5.2 Adattovábbítás 

Az Adatkezelő az alábbi táblázatban felsorolt adattovábbításokat hajtja végre tevékenységéhez 

kapcsolódóan. 

Adatfeldolgozók Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység 

ASP - országos (NIS) szerver, MÁK, 

KSH 

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően a statisztikai 

adatokat, pénzügyi információkat az Önkormányzat feltölti a 

Központilag biztosított államigazgatási ASP rendszerbe. 

Közigazgatási hatósági eljárás, 

illetve büntetőeljárás 

lefolytatására jogosult szervek, 

például katasztrófavédelmi szerv, 

rendőrség, nemzetbiztonsági 

szolgálat. 

A rögzített felvételt bizonyítási eszközként a szabálysértési 

eljárásra jogosult szerv, illetve büntetőeljárásban a bíróság, az 

ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató 

szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja az 

Adatkezelő. 

5.3 Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Európai Parlament 

2016/679. rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet előírásait, továbbá a hatályos iratkezelési szabályzatának 

rendelkezései alapján jár el. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon óvja az adatok biztonságát és gondoskodik azok jogszerű 

kezeléséről: 

• gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan használat 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, 
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• biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak 

megfeleljen, 

• gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a 

munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, 

akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van, 

• a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel 

tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről, 

• gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a 

szoftver mind a hardver eszközök tekintetében, 

• nyomon követi és naplózza az adatokkal végzett műveleteket, 

• az adatkezelés határidejének leteltekor gondoskodik az adatállományok visszaállíthatatlan 

törléséről, 

• gondoskodik a számítógépes vírusok elleni védelemről a munkavállalói által használt 

informatikai eszközök és a belső üzemeltetésű szerverek vonatkozásában, 

• megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az informatikai eszközök használatára vonatkozó 

biztonsági szabályok a munkavállalók otthoni munkavégzése esetén is megfelelően 

érvényesüljenek, 

• folyamatosan biztosítja a hardver eszközeinek fizikai védelmét, beleértve az elemi károk elleni 

védekezést. 

6 Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó 

rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 

19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). 

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. 

6.1 Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

• az adatkezelés céljai; 

• az Érintett személyes adatok kategóriái; 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni 

fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

• az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

• valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 

• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 
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Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, 

hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre kell 

bocsátani. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

6.2 A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre kerüljenek az 

Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

6.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerüljenek az Érintettre 

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más 

módon kezeltük; 

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 

e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; vagy 

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3. pont (1) bekezdés  értelmében azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek  figyelembevételével köteles 

megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai  intézkedéseket – annak érdekében, 

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy  az Érintett kérelmezte a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes  adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése céljából; 

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben a 7.3. pont (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 

komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozásra kerüljön az adatkezelés, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 
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a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d) vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; 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 a 7.4. pont (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

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 tájékoztatni kell az Érintettet. 

6.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. 

6.6 Az adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, rendelkezésre 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 Adatkezelő, 

ha: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6. pont (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett 

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását. 

6.7 A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők 

tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 

akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
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Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az 

Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból 

végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

7 Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciái 

Az Adatkezelő semmilyen módon nem továbbít adatokat más országokba, illetve az Európai Unión kívüli 

térségekbe. 

8 Automatizált döntéshozatal 

Az Adatkezelő nem folytat automatizált döntéshozatalt ügyfelei esetében. 

9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, 

hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint 

a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk 

alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (NAIH) látja el. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: www.naih.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság 

rávonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági 

útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, mindenérintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, 

ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékesfelügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 

hónapon belül nem tájékoztatja azérintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről. 
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A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága 

előtt kell megindítani. 

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi 

mechanizmus keretében az Európai Adatvédelmi Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést 

hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

11 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 

nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendeletben foglaltak szerinti jogait. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az 

érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 


