
ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
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) 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 
törvény előírja az érintettek előzetes tájékoztatást. 
 
Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatóban 
szereplő fogalmak alatt a Rendeletben alkalmazott fogalmakat kell érteni, a nem szabályozott 
kérdésekben a Rendelet szabályait kell alkalmazni.  
 
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére 
megismerhetővé kell tenni, részére meg kell küldeni. A jelen tájékoztatóban nem szereplő 
adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 
Jelen tájékoztató az adatkezelőre, adatfeldolgozóra vonatkozó adatokat, az adatkezelés 
jogalapjait, céljait az ön lehetséges jogait, azok gyakorlásának lehetőségét és az 
alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket tartalmazza.   

 
 

AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

Az adatkezelő megnevezése (a továbbiakban: Társaság): 
Vadex Mezőföldi Zrt. 
8000 Székesfehérvár, Tolnai út 1.   
képviselő: Majoros Gábor vezérigazgató  
e-mail: posta@vadex.hu, telefon: 06-22-510-500 

 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 
dr. Kozma Gergely e.v. 52286010 
e-mail: www.adatorom.hu   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓI  
 
Adatfeldolgozó, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A személyes adatokat a 
következő adatfeldolgozók részére átadjuk annak érdekében, hogy azokat az 
utasításainknak, valamint az adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, titoktartási és 
biztonsági intézkedéseinkkel összhangban dolgozzák fel a számunkra. Az 
adatfeldolgozókról a következő tájékoztatást adjuk:  
 
1.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés  
 
Ezen adatfeldolgozók társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez 
szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával 
kiszállítja a terméket. 
 
Adatfeldolgozó megnevezése: 
 
Név: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Adószám: 10901232-2-44  
 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI  
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében szabad. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 
célnak. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig. 
 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
 
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak kiterjed az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

• a felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

• pontosak, teljesek és aktuálisak; 

• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges 
ideig lehessen azonosítani. 

 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor 
továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és 



a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-
államokba irányuló adattovábbítást belföldi adattovábbításnak tekintendő. 

 
 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA 
 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  
 
A társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett hozzájárulását személyes 
adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott hozzájáruló nyilatkozat 
szerinti tartalommal és tájékoztatással kéri.  
 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a társaság internetes honlapjának megtekintése 
során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint 
bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett 
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az 
előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.   
 
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást 
az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  
 
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 
ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás 
iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, 
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett 
hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, 
kötelező erővel nem bír. 
 
A társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez 
való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 
 
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 
megadását.  
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 
visszavonását követően is kezelheti. 
 
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés  
 
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés 
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály 
rendelkezései irányadók.  
 
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés nem függ az érintett 
hozzájárulásától, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés 
megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet 
az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 



az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján 
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 
az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező 
adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi 
rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
 
Tájékoztatom, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a 
közigazgatási szervek, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (továbbiakban: 
hatóság), személyek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátása végett megkeresheti a társaságot. 
 
A társaság a 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. 
 
3.  Jogos érdeken alapuló adatkezelés 
 
A társaság az alkalmazott kamerás megfigyelés kapcsán külön tájékoztatást alkalmaz. A 
kamerarendszere kapcsán az adatkezelő és a harmadik felek jogos érdekeit megvizsgálta, 
értékelte. 
 
A társaság, mint munkáltató által jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén az adatkezelő és 
a munkavállalók jogos érdekeit megvizsgálta, értékelte. A társaság munkavállalóit a 
munkaviszony létesítésekor külön tájékoztatja az adatkezelésekről. 
 
4.  Az érintett jogainak elősegítése 
 
A társaság valamennyi adatkezelése során biztosítja az érintett jogainak gyakorlását. Jogai 
gyakorlása érdekében a társaságot az adatkezelőre vonatkozó részben írt elérhetőségeken 
tudja megkeresni. 
 
A társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
 
A kérelem teljesítése további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításának okairól a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell 
az érintettet.  
 
Ha a társaság nem intézkedik a kérelemmel kapcsolatban, legfeljebb egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint a felügyeleti 
hatóságnál panasz benyújtás, bírósági jogorvoslati jogáról. 
 
Az érintett jelen tájékoztatóban feltüntetett jogait díjmentesen gyakorolhatja. Amennyiben az 
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 
túlzó, az adatkezelő, adminisztratív költségeken alapuló ésszerű összegű díjat állapíthat meg, 
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem 
teszi szükségessé az érintett azonosítását, a társaság nem köteles kiegészítő információkat 
megőrizni, beszerezni, vagy kezelni, hogy azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e 
rendeletnek. 



 
Ha a társaság nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről őt tájékoztatja. Az 
érintett ilyen esetben a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, az ezekhez 
kapcsolódó értesítéshez és az adathordozhatósághoz való jogát nem gyakorolhatja, kivéve, ha 
az érintett jogai gyakorlása érdekében azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információt nyújt. 
 
Ha a társaságnak megalapozott kétségei vannak a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, 
korlátozáshoz, az ezekhez kapcsolódó értesítéshez, és az adathordozhatósághoz való jogát, 
valamint a tiltakozáshoz való jogát gyakorló érintettel kapcsolatban, további 
személyazonosság megerősítéséhez szükséges információ nyújtását kérheti, az előző 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 
  
5.  Az adatkezelés célja, kezelt adatok 
 
A társaság az adatok kezelését a következő célokból végzi: 

A társaság honlapján keresztül adatokat nem gyűjt, azonban az elérhetőségeinél jelen 
adatkezelési tájékoztatóra mutató linket elhelyezi.  

A társaságot a nyilvános elérhetőségeken megkereső személyek adatai szerződés 
megkötésének hiányában, az érintett utolsó megkeresésétől számított 3 hónapot követően 
töröljük. Szerződés megkötése esetén az adatok kezeléséről a szerződésben kell rendelkezni.  

A társasághoz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb 
körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csak abban az 
esetben történhet meg, ha arra a társaságot jogszabály kötelezi. 

Az érintettek elérésére alkalmasak adatait, (mint például az e-mail cím és telefonszám) 
kizárólag kapcsolatfelvételi céljára vesszük igénybe. Az érintett által megadott e-mail címre 
marketing célból a jövőben üzenetet nem küldünk, telemarketing, remarketing célra nem 
használjuk. 

Ügyfélszolgálati (levelezés, telefonos kapcsolat) adatkezelésre a szerződéskötési szándék, 
illetve szerződés teljesítése jogalapon az érintett megkeresése alapján kerül sor. Az ügyfelek 
szerződésben rögzített adatait, kapcsolattartók adatait, illetve hozzájárulás alapján megadott 
adatait kezeljük, szerződés esetén a szerződésben meghatározott időtartamig, illetve 
szerződéskötés hiányában az utolsó megkeresést követő 3 hónapig.    
 
Szerződéskötésre (beszállítói, vevői) vonatkozó adatkezelés esetén az érintettek 
tájékoztatására az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok tárolásának időtartamáról a 
szerződésben kerül sor.  
 
Szerződések kapcsolattartói esetén, mivel ők a szerződő felek alkalmazásában állnak, ezért 
tájékoztatásukra a munkáltató tájékoztatás keretében kerül sor.  
 
A társaság szerződéses kapcsolat keretében hírlevelet küld a vele kapcsolatban lévő iskolák, 
óvodák, illetve a szerződésekben megjelölt kapcsolattartók részére, a társaság által szervezett 
rendezvényről való tájékoztatás érdekében. A hírlevél küldésének jogalapja a szerződés 
teljesítése.   
 
A társaság által szervezett nyilvános rendezvényeken résztvevő személyekről készített 
képfelvételek esetén a társaság munkavállalói számára az önkéntes részvételt biztosítja. Az 



adatkezelés célja a társaság tevékenységének bemutatása, propagálása, a munkahelyi kohézió 
erősítése, csapatépítés, a társaság jóhírnevének növelése. A rendezvényeken részt vevő 
személyekről a helyszíni tájékoztatást követően tömegfelvétel készülhet, amelyet a társaság a 
honlapján nyilvánosságra hozhat. A portréképek készítéséhez és a nyilvánosságra hozatalához 
az érintett hozzájárulása szükséges. A társasággal kapcsolatban lévő oktatási intézmények 
által szervezett program keretében készült képfelvételek kapcsán, az oktatási intézmény 
gondoskodik a résztvevőkről készíthető képfelvételekhez kapcsolódó hozzájáruló 
nyilatkozatok beszerzéséről. A képfelvételek 1 évig a társaság honlapján elérhetők, utána 
archiválásukra kerül sor.  
 
Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés esetén az érintettek nevét és számlázási címét kezeli a 
társaság az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából. A számlákat és 
kapcsolódó dokumentumokat (megrendelő, pénztárbizonylat) 8 évig őrizzük. 
 
Cookie adatok kapcsán a kezelt adatok köréről, céljáról, jogalapjáról külön szabályzat 
rendelkezik. 
 
Önéletrajzok esetén a társaság az álláskiírásban tájékoztatót tesz közzé arról, hogy a pályázat 
részeként az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást kell adni, amelynek hiányában a társaság 
az önéletrajzot megsemmisíti. A pályázati kiírás nélkül érkező önéletrajzok esetén, 
amennyiben az nem tartalmaz hozzájárulást az adatok 3 hónapig tartó kezelésére, a társaság 
kizárólag annak vizsgálatára jogosult, hogy a pályázati anyagnak megfelelő betöltetlen 
álláshellyel rendelkezik-e, amennyiben ilyen álláshely nem áll rendelkezésre, az érintett 
kérésére a papír alapú dokumentációt visszaküldi, az elektronikus dokumentációt 
megsemmisíti. Az adatkezelés célja a társaság leendő munkavállalóinak kiválasztása, szűrése, 
a személyi állomány folyamatos biztosítása. 
 
 

 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

 
 
Jogai gyakorlása érdekében a társaságot az adatkezelőre vonatkozó részben írt 
elérhetőségeken tudja megkeresni. 
 
Az érintett jogai részleteiben:  
 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése a 
Rendelet 12. cikke értelmében    
 
Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a 
gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más 
módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére 
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. 
 
Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását, amelyről jelen 
tájékoztatóban fentebb külön címben tájékoztatást adtunk. 
 



2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik a 
Rendelet 13. cikke alapján 

 
Jelen tájékoztató célja az érintettek előzetes tájékoztatásának biztosítása az adatkezelésről, 
amelynek keretében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek kapcsán 
az érintettet tájékoztatni kell: 

• az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,  

• az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),   

• a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés 
jogalapjáról, 

• a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik 
fél jogos érdekeiről,  

• a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - illetve a 
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;  

• adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

 
A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a 
következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:  

• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 
szempontjairól; 

• az érintett azon jogáról, hogy 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 az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról; 

• az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás 
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás 
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

• 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 
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

• az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető 
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel bír. 

 
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az 
eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 
 
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes 
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg a Rendelet 14. cikke szerint 
 
Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az 
adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; 
ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az 
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az 
adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az 



előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok 
kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok 
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.  
 
A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak 
irányadók.  
 
4. Az érintett hozzáférési joga a Rendelet 15. cikke értelmében 
 
Hozzáférés alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle 
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást 
kapjon: 

• az adatkezelés céljai; 

• az érintett személyes adatok kategóriái; 

• 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; 

• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

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

• a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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. 

 
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt az érintett 
rendelkezésére bocsátja.  
 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a társaság 
elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri. 
A társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett azonosítását 
követően rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.   
 
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, 
így például mások személyes adata nem igényelhető, kivéve a telefonon történt bejelentésről 
készült hanganyag teljes egészében kikérhető. 
 
 
5. A helyesbítéshez való jog a Rendelet 16. cikke alapján 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a 
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell. 



 
Az adatkezelés céljára figyelemmel, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 
 
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) a Rendelet 17. cikke szerint 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;  

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

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

• az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné 
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
 
 
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog a Rendelet 18. cikke alapján 
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen 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. 
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez. 



Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. 
 
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség a Rendelet 19. cikke értelmében 
 
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 igényel. Az érintettet kérésére az 
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
9. Az adathordozhatósághoz való jog a Rendelet 20. cikke szerint 
 
Adathordozhatósághoz való jog nem gyakorolható, mivel a társaság automatizált 
adatkezelést nem végez.   
 
10. A tiltakozáshoz való jog a Rendelet 21. cikke alapján 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (Rendelet 6. cikk (1) e) pontja), 
vagy jogos érdeken (Rendelet 6. cikk f) pontja) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az érintett hozzájárulásán és a jogi kötelezettségen 
alapuló adatkezeléseknél nem gyakorolható. 
 
Tiltakozást követően 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 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 a rá 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. 
 
Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való 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. 
 
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 a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre 
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
 
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, a profilalkotás a Rendelet 22. cikke 
értelmében 
 
A társaság automatizált adatfeldolgozás, profilalkotás nem történik. 
 



12. Korlátozások a Rendelet 23. cikke szerint 
 
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a jelen szabályzatban szereplő jogok és kötelezettségek 
hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges 
tartalmát.  
 
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről a Rendelet 34. cikke alapján 
 
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. E tájékoztatásban világosan és közérthetően 
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 

• 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 az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a 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. 

 
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz 
való jog) a Rendelet 77. cikke értelmében 
 
Ha úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése 
érdekében az adatkezelő felé jogai gyakorlása érdekében a társaságot az adatkezelőre 
vonatkozó részben írt elérhetőségeken tudja megkeresni. 
 
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 
Rendeletet.  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 az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 



Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
 
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog a 
Rendelet 78. cikke alapján 
 
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 
 
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
 
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 a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést 
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 
 
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog a Rendelet 79. cikke szerint 
 
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett 
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 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. 
 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
A társaság számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helyei a székhelyén működtetett 
szervereken találhatók meg. 
 
A társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

• a jogosultak számára hozzáférhető; 

• hitelessége és hitelesítése megfelelő; 

• a változatlansága biztosított; 

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 
 
A társaság olyan szervezési, szervezeti és informatikai intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 



A társaság az adatkezelés során megőrzi 

• a titkosságot, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

• a sértetlenséget, hogy az információnak és a feldolgozás pontos és teljes legyen; 

• a rendelkezésre állást, hogy a jogosult használó szükség esetén, valóban hozzá tudjon 
férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 
A társaság informatikai rendszere és hálózata védett az informatikai eszközökkel 
megvalósítható csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépes vírusok, betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és 
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
 
Tájékoztatom, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, sérülékenyek az olyan 
hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés 
vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek, amellyel szemben a 
társaság megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszereket naplózza annak érdekében, 
hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson biztonság 
sérülése esetében. A rendszermegfigyelés lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések 
hatékonyságának ellenőrzését is. 
 
Jogi nyilatkozat:  
A társaság weboldalai, az azokon található valamennyi kép, grafika, logó, szöveges tartalom, 
adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy 
egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – 
lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, 
kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a társaság kifejezetten előzetes írásbeli engedélye 
nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen a társaság jogi 
eljárásokat kezdeményez. 
 
 
Kelt, Székesfehérvár, 2018. május 25. 
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