Adatkezelési tájékoztató
Röviden
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri:
szombathely@smilenyelviskola.hu
A személyes adatok törlését ezen a címen lehet kérni:
szombathely@smilenyelviskola.hu

Bevezetés
E-Tudáá s Kft. 9700, Szombáthely Foő teá r 24/C (18 09 110011 Szombáthelyi
Toö rveá nyszeá k Ceá gbíároá sáá gá) (á továá bbiákbán: Szolgáá ltátoá , ádátkezeloő ) áláá veti
mágáá t á koö vetkezoő táá jeá koztátoá nák.
Az informáá cioá s oö nrendelkezeá si jogroá l eá s áz informáá cioá szábádsáá groá l szoá loá 2011.
eá vi CXII. toö rveá ny 20. § (1) kimondjá, hogy áz eá rintettel (jelen esetben á webláp/
blog-hásznáá loá vál, á továá bbiákbán: felhásznáá loá ) áz ádátkezeleá s megkezdeá se eloő tt
koö zoö lni kell, hogy áz ádátkezeleá s hozzájáruláson alapul vágy koö telezoő .
Az eá rintettet áz ádátkezeleá s megkezdeá se eloő tt egyeá rtelmuő en eá s reá szletesen
táá jeá koztátni kell áz ádátái kezeleá seá vel kápcsolátos minden teá nyroő l, íágy kuö loö noö sen
áz ádátkezeleá s céljáról és jogalapjáról, áz adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, áz ádátkezeleá s időtartamáról.
Táá jeá koztátni kell áz eá rintettet áz Info tv. 6. § (1) bekezdeá se álápjáá n árroá l is, hogy
szemeá lyes ádát kezelhetoő ákkor is, há áz eá rintett hozzáá jáá ruláá sáá nák beszerzeá se
lehetetlen vágy áráá nytálán koö ltseá ggel jáá rná, eá s á szemeá lyes ádát kezeleá se
• áz ádátkezeloő re vonátkozoá jogi koö telezettseá g teljesíáteá se ceá ljáá boá l
szuö kseá ges, vágy
• áz ádátkezeloő vágy hármádik szemeá ly jogos eá rdekeá nek eá rveá nyesíáteá se
ceá ljáá boá l szuö kseá ges, eá s ezen eá rdek eá rveá nyesíáteá se á szemeá lyes ádátok
veá delmeá hez fuő zoő doő jog korláá tozáá sáá vál áráá nybán áá ll.
A táá jeá koztátáá snák ki kell terjednie áz eá rintett ádátkezeleá ssel kápcsolátos jogáirá
eá s jogorvosláti lehetoő seá geire is.
Há áz eá rintettek szemeá lyes táá jeá koztátáá sá lehetetlen vágy áráá nytálán koö ltseá ggel
jáá rná, á táá jeá koztátáá s megtoö rteá nhet áz áláá bbi informáá cioá k nyilváá nossáá grá
hozátáláá vál is:
a) áz ádátgyuő jteá s teá nye,
b) áz eá rintettek koö re,
c) áz ádátgyuő jteá s ceá ljá,
d) áz ádátkezeleá s idoő tártámá,
e) áz ádátok megismereá seá re jogosult lehetseá ges ádátkezeloő k szemeá lye,
f) áz eá rintettek ádátkezeleá ssel kápcsolátos jogáinák eá s jogorvosláti
lehetoő seá geinek ismerteteá se, válámint
g) há áz ádátkezeleá s ádátveá delmi nyilváá ntártáá sbá veá teleá nek ván helye, áz
ádátkezeleá s nyilváá ntártáá si száá má.
Jelen ádátkezeleá si táá jeá koztátoá áz áláá bbi weboldálák ádátkezeleá seá t szábáá lyozzá:

http://smilenyelviskolá.hu/
http://smilenyelviskolá.hu/blog
A táá jeá koztátoá moá dosíátáá sái á fenti cíámen toö rteá noő koö zzeá teá tellel leá pnek hátáá lybá. A
táá jeá koztátoá egyes fejezetcíámei moö goö tt megjeleníátjuö k á jogszábáá lyi hivátkozáá st is.

Fogalom meghatározások
1. „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;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
4. „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;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „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;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
9. „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;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;
11. „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;
12. „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;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és
amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta
elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi
azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „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;
16. „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha
azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket
az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi
tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az
említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak
tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az
adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az
adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó
tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet
szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező
és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt
természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót
képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló
kötelezettségek vonatkozásában;
18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött
vállalkozások;
20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata
tekintetében követ;
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;
22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában
lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett
felügyeleti hatósághoz;
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az
Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor;
vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint
érintetteket;
24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az
adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban
van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által
az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes
adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében vett szolgáltatás;
26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország
közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Szemeá lyes ádát ákkor kezelhetoő , há
• áhhoz áz eá rintett hozzáá jáá rul, vágy
• ázt toö rveá ny vágy - toö rveá ny felhátálmázáá sá álápjáá n, áz ábbán meghátáá rozott
koö rben - helyi oö nkormáá nyzát rendelete koö zeá rdeken álápuloá ceá lboá l elrendeli.
2. Szemeá lyes ádát kezelhetoő ákkor is, há áz eá rintett hozzáá jáá ruláá sáá nák beszerzeá se
lehetetlen vágy áráá nytálán koö ltseá ggel jáá rná, eá s á szemeá lyes ádát kezeleá se
a) áz ádátkezeloő re vonátkozoá jogi koö telezettseá g teljesíáteá se ceá ljáá boá l szuö kseá ges, vágy
b) áz ádátkezeloő vágy hármádik szemeá ly jogos eá rdekeá nek eá rveá nyesíáteá se ceá ljáá boá l
szuö kseá ges, eá s ezen eá rdek eá rveá nyesíáteá se á szemeá lyes ádátok veá delmeá hez fuő zoő doő jog
korláá tozáá sáá vál áráá nybán áá ll.
3. Há áz eá rintett cselekvoő keá ptelenseá ge folytáá n vágy máá s elháá ríáthátátlán okboá l nem
keá pes hozzáá jáá ruláá sáá t megádni, ákkor á sájáá t vágy máá s szemeá ly leá tfontossáá guá
eá rdekeinek veá delmeá hez, válámint á szemeá lyek eá leteá t, testi eá pseá geá t vágy jáváit
fenyegetoő koö zvetlen veszeá ly elháá ríátáá sáá hoz vágy megeloő zeá seá hez szuö kseá ges
meá rteá kben á hozzáá jáá ruláá s ákádáá lyáinák fennáá lláá sá álátt áz eá rintett szemeá lyes
ádátái kezelhetoő ek.
4. A 16. eá leteá veá t betoö ltoö tt kiskoruá eá rintett hozzáá jáá ruláá sáá t tártálmázoá
jognyilátkozátáá nák eá rveá nyesseá geá hez toö rveá nyes keá pviseloő jeá nek beleegyezeá se
vágy utoá lágos joá váá hágyáá sá nem szuö kseá ges.
5. Há á hozzáá jáá ruláá son álápuloá ádátkezeleá s ceá ljá áz ádátkezeloő vel íáráá sbán koö toö tt
szerzoő deá s veá grehájtáá sá, á szerzoő deá snek tártálmázniá kell minden olyán
informáá cioá t, ámelyet á szemeá lyes ádátok kezeleá se áz eá rintettnek ismernie kell,
íágy kuö loö noö sen á kezelendoő ádátok meghátáá rozáá sáá t, áz ádátkezeleá s idoő tártámáá t, á
felhásznáá láá s ceá ljáá t, áz ádátok továá bbíátáá sáá nák teá nyeá t, cíámzettjeit, ádátfeldolgozoá
igeá nybeveá teleá nek teá nyeá t. A szerzoő deá snek feá lreeá rthetetlen moá don tártálmázniá
kell, hogy áz eá rintett áláá íáráá sáá vál hozzáá jáá rul ádátáinák á szerzoő deá sben
meghátáá rozották szerinti kezeleá seá hez.
6. Há á szemeá lyes ádát felveá teleá re áz eá rintett hozzáá jáá ruláá sáá vál keruö lt sor, áz
ádátkezeloő á felvett ádátokát toö rveá ny elteá roő rendelkezeá seá nek hiáá nyáá bán
• á ráá vonátkozoá jogi koö telezettseá g teljesíáteá se ceá ljáá boá l, vágy
• áz ádátkezeloő vágy hármádik szemeá ly jogos eá rdekeá nek eá rveá nyesíáteá se ceá ljáá boá l, há
ezen eá rdek eá rveá nyesíáteá se á szemeá lyes ádátok veá delmeá hez fuő zoő doő jog
korláá tozáá sáá vál áráá nybán áá ll

A személyes adatok kezelésére vonatkozó
elvek

A szemeá lyes ádátok:
á) kezeleá seá t jogszeruő en eá s tisztesseá gesen, válámint áz eá rintett száá máá rá áá tláá thátoá
moá don kell veá gezni („jogszeruő seá g, tisztesseá ges eljáá ráá s eá s áá tláá thátoá sáá g”);
b) gyuő jteá se csák meghátáá rozott, egyeá rtelmuő eá s jogszeruő ceá lboá l toö rteá njen, eá s
ázokát ne kezeljeá k ezekkel á ceá lokkál oö ssze nem egyeztethetoő moá don; á 89. cikk
(1) bekezdeá seá nek megfeleloő en nem minoő suö l áz eredeti ceá llál oö ssze nem
egyeztethetoő nek á koö zeá rdekuő árchiváá láá s ceá ljáá boá l, tudomáá nyos eá s toö rteá nelmi
kutátáá si ceá lboá l vágy státisztikái ceá lboá l toö rteá noő továá bbi ádátkezeleá s („ceá lhoz
koö toö ttseá g”);
c) áz ádátkezeleá s ceá ljái szempontjáá boá l megfeleloő ek eá s releváá nsák kell, hogy
legyenek, eá s á szuö kseá gesre kell korláá tozoá dniuk („ádáttákáreá kossáá g”);
d) pontosnák eá s szuö kseá g eseteá n náprákeá sznek kell lenniuö k; minden eá szszeruő
inteá zkedeá st meg kell tenni ánnák eá rdekeá ben, hogy áz ádátkezeleá s ceá ljái
szempontjáá boá l pontátlán szemeá lyes ádátokát háládeá ktálánul toö roö ljeá k vágy
helyesbíátseá k („pontossáá g”);
e) táá roláá sáá nák olyán formáá bán kell toö rteá nnie, ámely áz eá rintettek ázonosíátáá sáá t
csák á szemeá lyes ádátok kezeleá se ceá ljáinák eleá reá seá hez szuö kseá ges ideig teszi
lehetoő veá ; á szemeá lyes ádátok enneá l hosszább ideig toö rteá noő táá roláá sáá rá csák ákkor
keruö lhet sor, ámennyiben á szemeá lyes ádátok kezeleá seá re á 89. cikk (1)
bekezdeá seá nek megfeleloő en koö zeá rdekuő árchiváá láá s ceá ljáá boá l, tudomáá nyos eá s
toö rteá nelmi kutátáá si ceá lboá l vágy státisztikái ceá lboá l keruö l májd sor, áz e rendeletben
áz eá rintettek jogáinák eá s szábádsáá gáinák veá delme eá rdekeá ben eloő íárt megfeleloő
technikái eá s szervezeá si inteá zkedeá sek veá grehájtáá sáá rá is figyelemmel („korláá tozott
táá rolhátoá sáá g”);
f) kezeleá seá t oly moá don kell veá gezni, hogy megfeleloő technikái vágy szervezeá si
inteá zkedeá sek álkálmázáá sáá vál biztosíátvá legyen á szemeá lyes ádátok megfeleloő
biztonsáá gá, áz ádátok jogosulátlán vágy jogellenes kezeleá seá vel, veá letlen
elveszteá seá vel, megsemmisíáteá seá vel vágy káá rosodáá sáá vál szembeni veá delmet is
ideeá rtve („integritáá s eá s bizálmás jelleg”).
(2) Az ádátkezeloő feleloő s áz (1) bekezdeá snek váloá megfeleleá seá rt, továá bbáá
keá pesnek kell lennie e megfeleleá s igázoláá sáá rá („elszáá moltáthátoá sáá g”).

Funkcionális adatkezelés
1. Az informáá cioá s oö nrendelkezeá si jogroá l eá s áz informáá cioá szábádsáá groá l szoá loá 2011.
eá vi CXII. toö rveá ny 20. § (1) bekezdeá se álápjáá n, meg kell hátáá rozni á webláp/ blog
funkcionálitáá sáá nák muő koö deá se koö reá ben á koö vetkezoő ket:
a) áz ádátgyuő jteá s teá nye,
b) áz eá rintettek koö re,
c) áz ádátgyuő jteá s ceá ljá,
d) áz ádátkezeleá s idoő tártámá,
e) áz ádátok megismereá seá re jogosult lehetseá ges ádátkezeloő k szemeá lye,
f) áz eá rintettek ádátkezeleá ssel kápcsolátos jogáinák ismerteteá se.

2. Az

ádátgyuő jteá s

teá nye,

á

kezelt

ádátok

koö re:

Honlapnál:
• Megrendeloő emáil cíáme
• Neve
• Lákcíám
• Telefonszáá má
• Felhásznáá loá neá v
Blognál:
• Megrendelő email címe
• Neve
3. Az eá rintettek koö re: A webláp/ blog-on regisztráá lt válámennyi felhásznáá loá .
4. Az

ádátgyuő jteá s

Honlapnál:
Emáil:
• márketing á ceá l
• direkt márketing
• idoő szákos promoá cioá á ceá l
• felmeá reá s á ceá l
• regisztráá cioá á ceá l
• híárleveá l kuö ldeá se á ceá l
• ádátbáá zis eá píáteá s á ceá l
• nemhivátálos stát á ceá l
• uö gyfeá lkápcsolát á ceá l
Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):
•
•
•
•
•
•
•
•

marketing a cél
direkt marketing a cél
időszakos promóció a cél
nyereményjáték a cél
regisztráció a cél
hírlevél küldése a cél
adatbázis építés a cél
ügyfélkapcsolat a cél

ceá ljá:

Lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, em/ajtó)
•
•
•
•

marketing a cél
felmérés a cél
adatbázis építés a cél
ugyfélkapcsolat a cél

Telefonszám
• marketing a cél
• regisztráció a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
Felhasználó név:
• ügyfélkapcsolat a cél
Blognál:
Email:
• marketing a cél
• hírlevél küldése a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):
• marketing a cél
• ügyfélkapcsolat a cél
5. Az ádátkezeleá s idoő tártámá, áz ádátok toö rleá seá nek hátáá rideje: A regisztráá cioá
toö rleá seá vel ázonnál. Kiveá ve á száá mviteli bizonylátok eseteá ben, hiszen á
száá mvitelroő l szoá loá 2000. eá vi C. toö rveá ny 169. § (2) bekezdeá se álápjáá n 8 eá vig meg
kell oő rizni ezeket áz ádátokát.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6. Az ádátok megismereá seá re jogosult lehetseá ges ádátkezeloő k szemeá lye: A
szemeá lyes ádátokát áz ádátkezeloő munkátáá rsái kezelhetik, á fenti álápelvek
tiszteletben tártáá sáá vál.

7. Az eá rintettek ádátkezeleá ssel kápcsolátos jogáinák ismerteteá se: A koö vetkezoő
ádátok moá dosíátáá sáá t lehet elveá gezni á weboldálákon: A szemeá lyes ádátok toö rleá seá t,
vágy moá dosíátáá sáá t áz áláá bbi moá dokon tudjá eá rintett kezdemeá nyezni:
• postái uá ton (9700 Szombáthely Foő teá r 24/C cíámen),
• e-máil uá tjáá n szombáthely@smilenyelviskolá.hu e-máil cíámen.
8. Az ádátkezeleá s jogálápjá: á Felhásznáá loá hozzáá jáá ruláá sá, áz Infotv. 5. § (1)
bekezdeá se, illetve áz elektronikus kereskedelemi szolgáá ltátáá sok, válámint áz
informáá cioá s táá rsádálommál oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá sok egyes keá rdeá seiroő l szoá loá
2001. eá vi CVIII. toö rveá ny (á továá bbiákbán: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdeá se:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az ádátkezeleá s soráá n igeá nybe vett táá rhelyszolgáá ltátoá (webláp) ádátái:
Neá v: Táá rhelypárk Kft.
Cíám: 1122 Budápest, Gááá l Joá zsef uá t 24.
E-máil: info@tárhelypárk.hu
Telefonszáá m: +36 1 700 4140
Az ádátkezeleá s eleá rhetoő seá ge: https://tárhelypárk.hu/ászf/
Az ádátkezeleá s soráá n igeá nybe vett táá relyszolgáá ltátoá (blog) ádátái:
Neá v: Táá rhelypárk Kft.
Cíám: 1122 Budápest, Gááá l Joá zsef uá t 24.
E-máil: info@tárhelypárk.hu
Telefonszáá m: +36 1 700 4140
Az ádátkezeleá s eleá rhetoő seá ge: https://tárhelypárk.hu/ászf/

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó
alapelveink (Elker tv. 13/A.)
1. A szolgáá ltátoá áz informáá cioá s táá rsádálommál oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá s nyuá jtáá sáá rá
iráá nyuloá szerzoő deá sboő l száá rmázoá díáják száá mláá záá sá ceá ljáá boá l kezelheti áz

informáá cioá s táá rsádálommál oö sszefuö ggoő
szolgáá ltátáá s igeá nybeveá teleá vel
kápcsolátos termeá szetes szemeá lyázonosíátoá ádátokát, lákcíámet, válámint á
szolgáá ltátáá s igeá nybeveá teleá nek idoő pontjáá rá, idoő tártámáá rá eá s helyeá re vonátkozoá
ádátokát.
2. A szolgáá ltátoá á szolgáá ltátáá s nyuá jtáá sá ceá ljáá boá l kezelheti ázon szemeá lyes ádátokát,
ámelyek á szolgáá ltátáá s nyuá jtáá sáá hoz technikáilág elengedhetetlenuö l szuö kseá gesek.
A szolgáá ltátoá nák áz egyeá b felteá telek ázonossáá gá eseteá n uá gy kell megváá lásztániá
eá s minden esetben oly moá don kell uö zemeltetnie áz informáá cioá s táá rsádálommál
oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá s nyuá jtáá sá soráá n álkálmázott eszkoö zoö ket, hogy szemeá lyes
ádátok kezeleá seá re csák ákkor keruö ljoö n sor, há ez á szolgáá ltátáá s nyuá jtáá sáá hoz eá s áz
Elker toö rveá nyben meghátáá rozott egyeá b ceá lok teljesuö leá seá hez felteá tlenuö l
szuö kseá ges, ázonbán ebben áz esetben is csák á szuö kseá ges meá rteá kben eá s ideig.
3. A szolgáá ltátoá á szolgáá ltátáá s igeá nybeveá teleá vel kápcsolátos ádátokát báá rmely
egyeá b ceá lboá l - íágy kuö loö noö sen szolgáá ltátáá sá háteá konysáá gáá nák noö veleá se, áz igeá nybe
vevoő nek cíámzett elektronikus hirdeteá s vágy egyeá b cíámzett tártálom eljuttátáá sá,
piáckutátáá s ceá ljáá boá l - csák áz ádátkezeleá si ceá l eloő zetes meghátáá rozáá sá mellett eá s
áz igeá nybe vevoő hozzáá jáá ruláá sá álápjáá n kezelhet.
4. Az igeá nybe vevoő nek áz informáá cioá s táá rsádálommál oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá s
igeá nybeveá teleá t megeloő zoő en eá s á szolgáá ltátáá s igeá nybeveá tele soráá n is folyámátosán
biztosíátáni kell, hogy áz ádátkezeleá st megtilthássá.
5. A kezelt ádátokát toö roö lni kell á szerzoő deá s leá trejoö tteá nek elmárádáá sáá t, á szerzoő deá s
megszuő neá seá t, válámint á száá mláá záá st koö vetoő en. Az ádátokát toö roö lni kell, há áz
ádátkezeleá si ceá l megszuő nt, vágy áz igeá nybe vevoő íágy rendelkezik. Toö rveá ny elteá roő
rendelkezeá se hiáá nyáá bán áz ádáttoö rleá st háládeá ktálánul el kell veá gezni.
6. A szolgáá ltátoá nák biztosíátániá kell, hogy áz igeá nybe vevoő áz informáá cioá s
táá rsádálommál oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá s igeá nybeveá tele eloő tt eá s áz igeá nybeveá tel
soráá n báá rmikor megismerhesse, hogy á szolgáá ltátoá mely ádátkezeleá si ceá lokboá l
mely ádátfájtáá kát kezel, ideeá rtve áz igeá nybe vevoő vel koö zvetlenuö l kápcsolátbá
nem hozhátoá ádátok kezeleá seá t is.

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az informáá cioá s oö nrendelkezeá si jogroá l eá s áz informáá cioá szábádsáá groá l szoá loá 2011.
eá vi CXII. toö rveá ny 20. § (1) bekezdeá se álápjáá n, meg kell hátáá rozni á webláp/ blog
cookie ádátkezeleá se koö reá ben á koö vetkezoő ket:
á) áz ádátgyuő jteá s teá nye,
b) áz eá rintettek koö re,
c) áz ádátgyuő jteá s ceá ljá,
d) áz ádátkezeleá s idoő tártámá,
e) áz ádátok megismereá seá re jogosult lehetseá ges ádátkezeloő k szemeá lye,

f) áz eá rintettek ádátkezeleá ssel kápcsolátos jogáinák ismerteteá se.
2. webláp/ blog -rá jellemzoő cookie-k áz uá gynevezett „jelszoá vál veá dett
munkámenethez hásznáá lt cookie”, „beváá sáá rloá kosáá rhoz szuö kseá ges cookie-k” eá s
„biztonsáá gi cookie-k”, melyek hásznáá látáá hoz nem szuö kseá ges eloő zetes
hozzáá jáá ruláá st keá rni áz eá rintettektoő l.
3. Az ádátkezeleá s teá nye, á kezelt ádátok koö re: egyedi ázonosíátoá száá m, dáá tumok,
idoő pontok
4. Az eá rintettek koö re: A weboldált láá togátoá válámennyi eá rintett.
5. Az ádátkezeleá s ceá ljá: á felhásznáá loá k ázonosíátáá sá, á „beváá sáá rloá kosáá r”
nyilváá ntártáá sáá rá eá s á láá togátoá k nyomon koö veteá se.
6. Az ádátkezeleá s idoő tártámá, áz ádátok toö rleá seá nek hátáá rideje: Az ádátkezeleá s
idoő tártámá á session cookie-k eseteá n á webláp/ blog áá ltál meghátáá rozott ideig
tárt, vágy ámíág á felhásznáá loá á boö ngeá szoő jeá boő l ki nem uö ríáti ázokát..
7. Az ádátok megismereá seá re jogosult lehetseá ges ádátkezeloő k szemeá lye: A szemeá lyes
ádátokát áz ádátkezeloő munkátáá rsái kezelhetik, á fenti álápelvek tiszteletben
tártáá sáá vál.
8. Az eá rintettek ádátkezeleá ssel kápcsolátos jogáinák ismerteteá se: Az eá rintettnek
lehetoő seá guö k ván á cookie-kát toö roö lni á boö ngeá szoő k Eszkoö zoö k/Beáá llíátáá sok
menuö jeá ben áá ltáláá bán áz Adátveá delem menuö pont beáá llíátáá sái álátt.
9. Az ádátkezeleá s jogálápjá: Az eá rintettoő l hozzáá jáá ruláá s nem szuö kseá ges, ámennyiben á
cookie-k hásznáá látáá nák kizáá roá lágos ceá ljá áz elektronikus híárkoö zloő háá loá záton
keresztuö l toö rteá noő koö zleá stováá bbíátáá s vágy árrá áz eloő fizetoő vágy felhásznáá loá áá ltál
kifejezetten keá rt, áz informáá cioá s táá rsádálommál oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá s
nyuá jtáá sáá hoz á szolgáá ltátoá nák felteá tlenuö l szuö kseá ge ván.

Adattovábbítás
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
weblap/ blog adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. a) A továbbított adatok köre a
szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
fizetendő összeg. b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása
érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi
érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online
vásárlás lebonyolítása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával: Szolgáltató, adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett
kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a
személyes adatainak mielőbbi törlését.
8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Közösségi média
• Használok facebookot: smilenyelviskola.hu Facebook adatvédelmi:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
• Használok instagramot: instagram.com/smilenyelviskola Instagram
adatvédelmi: https://help.instagram.com/155833707900388
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
weblap/ blog adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a fentebb felsorolt közösségi
oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook,
Instagram, közösségi oldalon(oldalakon), és lájkolta a weboldalt.
4. Az adatkezelés célja: A fentebb felsorolt közösségi oldalakon, a weblap/ blog
egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a
weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
5. Az adatkezelés időtartama, 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 a fentebb felsorolt közösségi oldalak(ak) címén (címein)
tájékozódhat az érintett.
6. Az adatkezelés a fentebb felsorolt közösségi oldalak(ak)on valósul meg, így
az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire a közösségi oldalak szabályozása vonatkozik.
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a fentebb felsorolt közösségi oldalak(ak)on.

Külső cégnek átadott adatok:
Google
1. Google Adsense: használom, mint hirdető
2. Google Adwords: használom, mint hirdetőA weblap/ blog a Google Adwords
remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció,
amelynek segítségével a weblap/ blog azoknak a felhasználóknak, akik
korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg,
miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A
remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat
felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle
adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és
https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó
letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre
szabott ajánlatok a weblap/ blog.
3. google analyticsA weblap/ blog látogatottsági adatait a Google Analytics
szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata
során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb
információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
4. google_remarketing_hasznalo
Remarketing célja:
• Emlékeztető weblap remarketing
Facebook
5. Hirdetések céljából
Remarketing célja:

6. honlap emlékeztető remarketing
7.
Hírlevélküldő
• Kuö lsoő híárleveá lkuö ldoő t hásznáá lok
Külső szolgáltatóm:
máilchimp.com
https://máilchimp.com/legál/privácy/

Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám)
megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés
adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum,

időpont.
6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor,
ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám
címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az adatkezelés biztonsága
(1)Az ádátkezeloő eá s áz ádátfeldolgozoá á tudomáá ny eá s technoloá giá áá lláá sá eá s á
megváloá síátáá s koö ltseá gei, továá bbáá áz ádátkezeleá s jellege, hátoá koö re, koö ruö lmeá nyei eá s
ceá ljái, válámint á termeá szetes szemeá lyek jogáirá eá s szábádsáá gáirá jelentett,
váá ltozoá váloá szíánuő seá guő eá s suá lyossáá guá kockáá zát figyelembeveá teleá vel megfeleloő
technikái eá s szervezeá si inteá zkedeá seket hájt veá gre ánnák eá rdekeá ben, hogy á
kockáá zát meá rteá keá nek megfeleloő szintuő ádátbiztonsáá got gárántáá ljá, ideeá rtve,
toö bbek koö zoö tt, ádott esetben:
á) á szemeá lyes ádátok áá lnevesíáteá seá t eá s titkosíátáá sáá t;
b) á szemeá lyes ádátok kezeleá seá re hásznáá lt rendszerek eá s szolgáá ltátáá sok
folyámátos bizálmás jellegeá nek biztosíátáá sáá t, integritáá sáá t, rendelkezeá sre áá lláá sáá t eá s
ellenáá lloá keá pesseá geá t;
c) fizikái vágy muő száki incidens eseteá n áz árrá váloá keá pesseá get, hogy á szemeá lyes
ádátokhoz váloá hozzáá feá reá st eá s áz ádátok rendelkezeá sre áá lláá sáá t kelloő idoő ben visszá
lehet áá llíátáni;
d) áz ádátkezeleá s biztonsáá gáá nák gárántáá láá sáá rá hozott technikái eá s szervezeá si
inteá zkedeá sek háteá konysáá gáá nák rendszeres teszteleá seá re, felmeá reá seá re eá s
eá rteá keleá seá re szolgáá loá eljáá ráá st.
(2) A biztonsáá g megfeleloő szintjeá nek meghátáá rozáá sákor kifejezetten figyelembe
kell venni áz ádátkezeleá sboő l eredoő olyán kockáá zátokát, ámelyek kuö loö noö sen á
továá bbíátott, táá rolt vágy máá s moá don kezelt szemeá lyes ádátok veá letlen vágy

jogellenes megsemmisíáteá seá boő l, elveszteá seá boő l, megváá ltoztátáá sáá boá l, jogosulátlán
nyilváá nossáá grá hozátáláá boá l vágy áz ázokhoz váloá jogosulátlán hozzáá feá reá sboő l
erednek.
(3) Az ádátkezeloő , illetve áz ádátfeldolgozoá 40. cikk szerinti joá váá hágyott
mágátártáá si koá dexekhez vágy á 42. cikk szerinti joá váá hágyott tánuá síátáá si
mechánizmushoz váloá csátlákozáá sáá t felhásznáá lhátjá ánnák bizonyíátáá sá reá szekeá nt,
hogy áz e cikk (1) bekezdeá seá ben meghátáá rozott koö vetelmeá nyeket teljesíáti.
(4) Az ádátkezeloő eá s áz ádátfeldolgozoá inteá zkedeá seket hoz ánnák biztosíátáá sáá rá,
hogy áz ádátkezeloő vágy áz ádátfeldolgozoá iráá nyíátáá sá álátt eljáá roá , á szemeá lyes
ádátokhoz hozzáá feá reá ssel rendelkezoő termeá szetes szemeá lyek kizáá roá lág áz
ádátkezeloő utásíátáá sáá nák megfeleloő en kezelhesseá k áz emlíátett ádátokát, kiveá ve, há
áz ettoő l váloá elteá reá sre unioá s vágy tágáá llámi jog koö telezi oő ket.

Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az eá rintett keá relmezheti áz Szolgáá ltátoá náá l, hogy áz ádjon táá jeá koztátáá sáá t
szemeá lyes ádátái kezeleá seá roő l, keá rheti szemeá lyes ádátáinák helyesbíáteá seá t,
válámint keá rheti szemeá lyes ádátáinák - á koö telezoő ádátkezeleá s kiveá teleá vel toö rleá seá t vágy záá roláá sáá t.
2. Az eá rintett keá relmeá re áz ádátkezeloő táá jeá koztátáá st ád áz eá rintett áá ltálá kezelt,
illetve áz áá ltálá megbíázott ádátfeldolgozoá áá ltál feldolgozott ádátáiroá l, ázok
forráá sáá roá l, áz ádátkezeleá s ceá ljáá roá l, jogálápjáá roá l, idoő tártámáá roá l, áz ádátfeldolgozoá
neveá roő l, cíámeá roő l eá s áz ádátkezeleá ssel oö sszefuö ggoő teveá kenyseá geá roő l, továá bbáá - áz
eá rintett szemeá lyes ádátáinák továá bbíátáá sá eseteá n - áz ádáttováá bbíátáá s jogálápjáá roá l
eá s cíámzettjeá roő l.
3. Az ádátkezeloő áz ádáttováá bbíátáá s jogszeruő seá geá nek ellenoő rzeá se, válámint áz
eá rintett táá jeá koztátáá sá ceá ljáá boá l ádáttováá bbíátáá si nyilváá ntártáá st vezet, ámely
tártálmázzá áz áá ltálá kezelt szemeá lyes ádátok továá bbíátáá sáá nák idoő pontjáá t, áz
ádáttováá bbíátáá s jogálápjáá t eá s cíámzettjeá t, á továá bbíátott szemeá lyes ádátok koö reá nek
meghátáá rozáá sáá t, válámint áz ádátkezeleá st eloő íároá jogszábáá lybán meghátáá rozott
egyeá b ádátokát.
4. Az ádátkezeloő koö teles á keá relem benyuá jtáá sáá toá l száá míátott legroö videbb idoő álátt,
legfeljebb ázonbán 30 nápon beluö l, koö zeá rthetoő formáá bán, áz eá rintett erre
iráá nyuloá keá relmeá re íáráá sbán megádni á táá jeá koztátáá st. A táá jeá koztátáá s ingyenes.
5. Felhásznáá loá keá relmeá re Szolgáá ltátoá táá jeá koztátáá st ád áz áá ltálá kezelt ádátokroá l, ázok
forráá sáá roá l, áz ádátkezeleá s ceá ljáá roá l, jogálápjáá roá l, idoő tártámáá roá l, áz esetleges
ádátfeldolgozoá neveá roő l, cíámeá roő l eá s áz ádátkezeleá ssel oö sszefuö ggoő teveá kenyseá geá roő l,
továá bbáá - áz eá rintett szemeá lyes ádátáinák továá bbíátáá sá eseteá n - áz ádáttováá bbíátáá s
jogálápjáá roá l eá s cíámzettjeá roő l. Szolgáá ltátoá á keá relem benyuá jtáá sáá toá l száá míátott
legroö videbb idoő álátt, legfeljebb ázonbán 30 nápon beluö l íáráá sbán, koö zeá rthetoő
formáá bán ádjá meg á táá jeá koztátáá st. A táá jeá koztátáá s ingyenes.

6. Szolgáá ltátoá , ámennyiben á szemeá lyes ádát á váloá sáá gnák nem felel meg, eá s á
váloá sáá gnák megfeleloő szemeá lyes ádát áz ádátkezeloő rendelkezeá seá re áá ll, á
szemeá lyes ádátot helyesbíáti.
7. Toö rleá s helyett Szolgáá ltátoá záá roljá á szemeá lyes ádátot, há á Felhásznáá loá ezt keá ri,
vágy há á rendelkezeá seá re áá lloá informáá cioá k álápjáá n felteá telezhetoő , hogy á toö rleá s
seá rteneá á Felhásznáá loá jogos eá rdekeit. A záá rolt szemeá lyes ádát kizáá roá lág áddig
kezelhetoő , ámeddig fennáá ll áz áz ádátkezeleá si ceá l, ámely á szemeá lyes ádát toö rleá seá t
kizáá rtá.
8. Szolgáá ltátoá toö rli á szemeá lyes ádátot, há kezeleá se jogellenes, á Felhásznáá loá keá ri, á
kezelt ádát hiáá nyos vágy teá ves - eá s ez áz áá llápot jogszeruő en nem orvosolhátoá felteá ve, hogy á toö rleá st toö rveá ny nem záá rjá ki, áz ádátkezeleá s ceá ljá megszuő nt, vágy áz
ádátok táá roláá sáá nák toö rveá nyben meghátáá rozott hátáá rideje lejáá rt, ázt á bíároá sáá g vágy
á Nemzeti Adátveá delmi eá s Informáá cioá szábádsáá g Hátoá sáá g elrendelte.
9. Az ádátkezeloő megjeloö li áz áá ltálá kezelt szemeá lyes ádátot, há áz eá rintett vitátjá
ánnák helyesseá geá t vágy pontossáá gáá t, de á vitátott szemeá lyes ádát helytelenseá ge
vágy pontátlánsáá gá nem áá llápíáthátoá meg egyeá rtelmuő en.
10.A helyesbíáteá sroő l, á záá roláá sroá l, á megjeloö leá sroő l eá s á toö rleá sroő l áz eá rintettet, továá bbáá
mindázokát eá rtesíáteni kell, ákiknek koráá bbán áz ádátot ádátkezeleá s ceá ljáá rá
továá bbíátottáá k. Az eá rtesíáteá s melloő zhetoő , há ez áz ádátkezeleá s ceá ljáá rá váloá
tekintettel áz eá rintett jogos eá rdekeá t nem seá rti.
11.Há áz ádátkezeloő áz eá rintett helyesbíáteá s, záá roláá s vágy toö rleá s iráá nti keá relmeá t nem
teljesíáti, á keá relem keá zhezveá teleá t koö vetoő 30 nápon beluö l íáráá sbán koö zli á
helyesbíáteá s, záá roláá s vágy toö rleá s iráá nti keá relem elutásíátáá sáá nák teá nybeli eá s jogi
indokáit. A helyesbíáteá s, toö rleá s vágy záá roláá s iráá nti keá relem elutásíátáá sá eseteá n áz
ádátkezeloő táá jeá koztátjá áz eá rintettet á bíároá sáá gi jogorvoslát, továá bbáá á
Hátoá sáá ghoz forduláá s lehetoő seá geá roő l.

Jogorvoslat
1. Felhásznáá loá tiltákozhát szemeá lyes ádátáá nák kezeleá se ellen, há
á. á szemeá lyes ádátok kezeleá se vágy továá bbíátáá sá kizáá roá lág áz Szolgáá ltátoá rá
vonátkozoá jogi koö telezettseá g teljesíáteá seá hez, vágy áz Szolgáá ltátoá , ádátáá tvevoő vágy
hármádik szemeá ly jogos eá rdekeá nek eá rveá nyesíáteá seá hez szuö kseá ges, kiveá ve, há áz
ádátkezeleá st toö rveá ny rendelte el;
b. á szemeá lyes ádát felhásznáá láá sá vágy továá bbíátáá sá koö zvetlen uö zletszerzeá s,
koö zveá lemeá ny-kutátáá s vágy tudomáá nyos kutátáá s ceá ljáá rá toö rteá nik;
c. toö rveá nyben meghátáá rozott egyeá b esetben.

2. Szolgáá ltátoá á tiltákozáá st á keá relem benyuá jtáá sáá toá l száá míátott legroö videbb idoő n beluö l,
de legfeljebb 15 náp álátt megvizsgáá ljá, ánnák megálápozottsáá gá keá rdeá seá ben
doö nteá st hoz, eá s doö nteá seá roő l á keá relmezoő t íáráá sbán táá jeá koztátjá. Há áz Szolgáá ltátoá áz
eá rintett tiltákozáá sáá nák megálápozottsáá gáá t megáá llápíátjá, áz ádátkezeleá st beleeá rtve á továá bbi ádátfelveá telt eá s ádáttováá bbíátáá st is - megszuö nteti, eá s áz
ádátokát záá roljá, válámint á tiltákozáá sroá l, továá bbáá áz ánnák álápjáá n tett
inteá zkedeá sekroő l eá rtesíáti mindázokát, ákik reá szeá re á tiltákozáá ssál eá rintett
szemeá lyes ádátot koráá bbán továá bbíátottá, eá s ákik koö telesek inteá zkedni á tiltákozáá si
jog eá rveá nyesíáteá se eá rdekeá ben.
3. Amennyiben á Felhásznáá loá Szolgáá ltátoá nák á meghozott doö nteá seá vel nem eá rt egyet,
áz ellen - ánnák koö zleá seá toő l száá míátott 30 nápon beluö l - bíároá sáá ghoz fordulhát. A
bíároá sáá g soron kíávuö l jáá r el.
4. Az ádátkezeloő esetleges jogseá rteá se ellen pánásszál á Nemzeti Adátveá delmi eá s
Informáá cioá szábádsáá g Hátoá sáá gnáá l lehet eá lni:
Nemzeti Adátveá delmi eá s Informáá cioá szábádsáá g Hátoá sáá g
1125 Budápest, Sziláá gyi Erzseá bet fásor 22/C.
Levelezeá si cíám: 1530 Budápest, Postáfioá k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fáx: +36-1-391-1410
E-máil: ugyfelszolgálát@náih.hu

Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy áz ádátkezeleá s á jogszábáá lybán fogláltáknák megfelel, áz ádátkezeloő
koö teles bizonyíátáni. Az ádáttováá bbíátáá s jogszeruő seá geá t áz ádátáá tvevoő koö teles
bizonyíátáni.
2. A per elbíáráá láá sá á toö rveá nyszeá k hátáá skoö reá be tártozik. A per - áz eá rintett
váá lásztáá sá szerint - áz eá rintett lákoá helye vágy tártoá zkodáá si helye szerinti
toö rveá nyszeá k eloő tt is megindíáthátoá .
3. A perben feá l lehet áz is, ákinek egyeá bkeá nt nincs perbeli jogkeá pesseá ge. A perbe á
Hátoá sáá g áz eá rintett pernyertesseá ge eá rdekeá ben beávátkozhát.
4. Há á bíároá sáá g á keá relemnek helyt ád, áz ádátkezeloő t á táá jeá koztátáá s megádáá sáá rá, áz
ádát helyesbíáteá seá re, záá roláá sáá rá, toö rleá seá re, áz áutomátizáá lt ádátfeldolgozáá ssál
hozott doö nteá s megsemmisíáteá seá re, áz eá rintett tiltákozáá si jogáá nák
figyelembeveá teleá re, illetve áz ádátáá tvevoő áá ltál keá rt ádát kiádáá sáá rá koö telezi.
5. Há á bíároá sáá g áz ádátáá tvevoő keá relmeá t elutásíátjá, áz ádátkezeloő koö teles áz eá rintett
szemeá lyes ádátáá t áz íáteá let koö zleá seá toő l száá míátott 3 nápon beluö l toö roö lni. Az

ádátkezeloő koö teles áz ádátokát ákkor is toö roö lni, há áz ádátáá tvevoő á
meghátáá rozott hátáá ridoő n beluö l nem fordul bíároá sáá ghoz.
6. A bíároá sáá g elrendelheti íáteá leteá nek - áz ádátkezeloő ázonosíátoá ádátáinák
koö zzeá teá teleá vel toö rteá noő - nyilváá nossáá grá hozátáláá t, há ázt áz ádátveá delem eá rdekei
eá s nágyobb száá muá eá rintett veá dett jogái megkoö vetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
1. Há áz ádátkezeloő áz eá rintett ádátáinák jogellenes kezeleá seá vel vágy áz
ádátbiztonsáá g koö vetelmeá nyeinek megszegeá seá vel máá snák káá rt okoz, koö teles ázt
megteá ríáteni.
2. Há áz ádátkezeloő áz eá rintett ádátáinák jogellenes kezeleá seá vel vágy áz
ádátbiztonsáá g koö vetelmeá nyeinek megszegeá seá vel áz eá rintett szemeá lyiseá gi jogáá t
megseá rti, áz eá rintett áz ádátkezeloő toő l seá relemdíáját koö vetelhet.
3. Az eá rintettel szemben áz ádátkezeloő felel áz ádátfeldolgozoá áá ltál okozott káá reá rt eá s
áz ádátkezeloő koö teles megfizetni áz eá rintettnek áz ádátfeldolgozoá áá ltál okozott
szemeá lyiseá gi jogseá rteá s eseteá n jáá roá seá relemdíáját is. Az ádátkezeloő mentesuö l áz
okozott káá reá rt váloá feleloő sseá g eá s á seá relemdíáj megfizeteá seá nek koö telezettseá ge áloá l,
há bizonyíátjá, hogy á káá rt vágy áz eá rintett szemeá lyiseá gi jogáá nák seá relmeá t áz
ádátkezeleá s koö reá n kíávuö l esoő elháá ríáthátátlán ok ideá zte eloő .
4. Nem kell megteá ríáteni á káá rt eá s nem koö vetelhetoő á seá relemdíáj ánnyibán,
ámennyiben á káá r á káá rosult vágy á szemeá lyiseá gi jog megseá rteá seá vel okozott
jogseá relem áz eá rintett száá ndeá kos vágy suá lyosán gondátlán mágátártáá sáá boá l
száá rmázott.

Zárszó
A táá jeá koztátoá elkeá szíáteá se soráá n figyelemmel voltunk áz áláá bbi jogszábáá lyokrá:
• 2011. eá vi CXII. toö rveá ny – áz informáá cioá s oö nrendelkezeá si jogroá l eá s áz
informáá cioá szábádsáá groá l (á továá bbiákbán: Infotv.)
• 2001. eá vi CVIII. toö rveá ny – áz elektronikus kereskedelmi szolgáá ltátáá sok, válámint
áz informáá cioá s táá rsádálommál oö sszefuö ggoő szolgáá ltátáá sok egyes keá rdeá seiroő l
(foő keá pp á 13/A. §-á)
• 2008. eá vi XLVII. toö rveá ny – á fogyásztoá kkál szembeni tisztesseá gtelen
kereskedelmi gyákorlát tilálmáá roá l;
• 2008. eá vi XLVIII. toö rveá ny – á gázdásáá gi rekláá mteveá kenyseá g álápvetoő felteá teleiroő l
eá s egyes korláá táiroá l (kuö loö noö sen á 6.§-á)
• 2005. eá vi XC. toö rveá ny áz elektronikus informáá cioá szábádsáá groá l

• 2003. eá vi C. toö rveá ny áz elektronikus híárkoö zleá sroő l (kifejezetten á 155.§-á)
• 16/2011. sz. veá lemeá ny á viselkedeá sálápuá online rekláá m beváá lt gyákorlátáá rá
vonátkozoá EASA/IAB-ájáá nláá sroá l
• 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 (általános adatvédelmi rendelet)

