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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			(EU)			2016/679			RENDELETE			(a			továbbiakban:			Rendelet)			előírja,		
hogy			az			Adatkezelő			megfelelő			intézkedéseket			hoz			annak			érdekében,			hogy			az			érintett			részére			a		
személyes			adatok			kezelésére			vonatkozó,			minden			egyes			tájékoztatást			tömör,			átlátható,			érthető			és		
könnyen			hozzáférhető			formában,			világosan			és			közérthetően			megfogalmazva			nyújtsa,			továbbá			hogy			az		
Adatkezelő			elősegíti			az			érintett			jogainak			a			gyakorlását.		 

Az			érintett			előzetes			tájékoztatási			kötelezettségét			az			információs			önrendelkezési			jogról			és			az		
információszabadságról			2011.			évi			CXII.			törvény			is			előírja.		 

Az			alábbiakban			olvasható			tájékoztatással			e			jogszabályi			kötelezettségünknek			teszünk			eleget.		 

	



 
I.			-			AZ			ADATKEZELŐ			MEGNEVEZÉSE	 

Cégnév:   A.MeCoD   Zrt.  

Székhely:   2045   Törökbálint,   Szent   István   utca   102.  

Cégjegyzékszám:   13-10-041894  

Adószám:   25810992-2-13  

Képviselő:   Neményiné   Forster   A� gnes   gazgasági   igazgató  

Telefon:   +36   1   920-0650  

E-mail   cıḿ:   of�ice@amecod.hu  

Honlap:   www.amecod.hu      (a   továbbiakban:   Társaság)   

II.			-			ADATFELDOLGOZÓK			MEGNEVEZÉSE	 

Az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely               
az   adatkezelő   nevében   személyes   adatokat   kezel;   (Rendelet   4.   cikk   8.)   

1.			Társaságunk			IT			szolgáltatója		 

Társaságunk  a  honlapja  fenntartásához  és  kezeléséhez  adatfeldolgozót  vesz  igénybe,  aki  az  IT             
szolgáltatásokat  (tárhelyszolgáltatás)  biztosıt́ja,  és  ennek  keretében  –  a  vele  fennálló  szerződésünk            
tartamáig  -  kezeli  a  honlapon  megadott  személyes  adatokat,  az  általa  végzett  művelet  a  személyes               
adatok   tárolása   a   szerveren.   

Cégnév:   iSolutions   Informatikai   Kereskedelmi   Szolgáltató   Kft.  

Székhely:   2040   Budaörs,   Baross   utca   89.  

Cégjegyzékszám:   13   09   178561  

Adószám:   14006119-2-13  

Képviselő:   Juhász   Vikor   ügyvezető  

Honlap:   www.isolutions.hu  

	



 
2.			Társaságunk			könyvviteli			szolgáltatója		 

Társaságunk  az  adó  és  számviteli  kötelezettségei  teljesıt́éséhez  könyvviteli  szolgáltatói  szerződéssel           
szolgáltatót  vesz  igénybe,  aki  kezeli  a  Társaságunkkal  szerződés  vagy  ki�izetői  kapcsolatba  levő             
természetes  személyek  személyes  adatait  is,  a  Társaságunkat  terhelő  adó  és  számviteli            
kötelezettségek   teljesıt́ése   céljából.   

Ezen   adatfeldolgozó   megnevezése   a   következő:  

Cégnév:  Aspektus-Audit   KFt  

Székhely:  1024   Budapest,   Rómer   Flóris   utca   4.   

Cégjegyzékszám:  01   09   205302  

Adószám:  13806923-2-41  

Képviselő:  Halmosi   István   ügyvezető  

E-mail   cıḿ:  halmosi.istvan@perspektivak.hu  

	

3.			Társaságunk			könyvvizsgálója		 

Társaságunk  könyvvizsgálói  szerződéssel  szolgáltatót  vesz  igénybe,  aki  elvégzi  a  Társaságunk  éves            
beszámolójának  könyvvizsgálatát  és  arról  könyvvizsgálói  jelentés  bocsát  ki  az  adó  és  számviteli             
kötelezettségek   teljesıt́ése   céljából.   

Ezen   adatfeldolgozó   megnevezése   a   következő:  

Cégnév:  Co-Auditor   Könyvvizsgáló   Kft.  

Székhely:  2141   Csömör   Szőlő   utca   67  

Cégjegyzékszám:  13-09-186845  

Adószám:  12060537-2-13  

Képviselő:  Major   A� gnes  

kamarai   nyilvántartási   szám: 005526  

E-mail   cıḿ:  agnes.major@upcmail.hu  



 
 

4.			Társaságunk			domain			szolgáltatója		

Cégnév:  Tárhely.Eu   Kft.  

Székhely:  1144   Budapest,   Ormánság   utca   4.   X.   em.   241.  

Cégjegyzékszám: 01   09   909968  

Adószám:  14571332-2-42  

Képviselő:  Kárpáti   Zoltán   László   ügyvezető  

Egyéb			adatkezelések:		

E   tájékoztatóban   fel   nem   sorolt   adatkezelésekről,   az   adat   felvételekor   adunk   tájékoztatást.   

Tájékoztatjuk  ügyfeleinket,  hogy  a  bıŕóság,  az  ügyész,  a  nyomozó  hatóság,  a  szabálysértési  hatóság,              
a  közigazgatási  hatóság,  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság,  illetőleg           
jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése,  átadása,  illetőleg            
iratok   rendelkezésre   bocsátása   végett   megkereshetik   az   adatkezelőt.   

Az  A.MeCoD  Zrt.  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                
megvalósıt́ásához   elengedhetetlenül   szükséges.   

 

III.				-			MUNKAVISZONNYAL			KAPCSOLATOS			ADATKEZELÉSEK		

Adatkezelés			célja:		

Felvételre  jelentkező  munkavállalók  adatainak  kezelése,  pályázat  elbıŕálása,  a  kiválasztottal          
munkaszerződés   kötése.   

Kezelt			adatok			köre:		

A  természetes  személy  neve,  születési  ideje,  helye,  anyja  neve,  lakcıḿ,  képesıt́ési  adatok,  fénykép,              
telefonszám,  e-mail  cıḿ,  a  jelentkezőről  készıt́ett  munkáltatói  feljegyzés  (ha  van),  az  önéletrajzban             
és   a   motivációs   levélben   megadott   személyes   információk.  

Az			adatkezelés			jogalapja:			

 Az  adatkezelés  jogalapja  a  GDPR  6.cikk  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  -  az  érintett  hozzájárulása  -                  



 
alapján   kezeljük.  

A			személyes			adatok			címzettjei,			illetve			a			címzettek			kategóriái:			

A  Társaságnál  munkáltatói  jogok  gyakorlására  jogosult  vezető,  munkaügyi  feladatokat  ellátó           
munkavállalók.   

Adatkezelés			időtartama:			

A  jelentkezés,  pályázat  elbıŕálásáig.  A  ki  nem  választott  jelentkezők  személyes  adatai  törlésre             
kerülnek.  Törlésre  kerülnek  azon  pályázók,  jelentkezők  adatait  is,  aki  a  jelentkezését,  pályázatát             
visszavonta.   

A  munkáltató  csak  az  érintett  kifejezett,  egyértelmű  és  önkéntes  hozzájárulása  alapján  őrizheti  meg              
a  pályázatokat,  feltéve,  ha  azok  megőrzésére  a  jogszabályokkal  összhangban  álló  adatkezelési  célja             
elérése   érdekében   szükség   van.   

 

IV.			-			SZERZŐDÉSHEZ			KAPCSOLÓDÓ			ADATKEZELÉSEK		

Adatkezelés			célja:		

A   szerződés   teljesıt́ése   során   a   jogszabályi   és   szerződéses   kötelezettségek   teljesıt́ése. 	

Kezelt			adatok			köre:		

A  Társaság  szerződés  teljesıt́ése  jogcıḿén  a  szerződés  megkötése,  teljesıt́ése,  megszűnése,           
szerződési  kedvezmény  nyújtása  céljából  kezeli  a  vele  vevőként,  szállıt́óként,  alvállalkozóként           
szerződött  természetes  személy  nevét,  születési  nevét,  születési  idejét,  anyja  nevét,  lakcıḿét,            
adóazonosıt́ó  jelét,  adószámát,  kamarai  nyilvántartási  számát,  vállalkozói,  személyi  igazolvány          
számát,  lakcıḿét,  székhely,  telephely  cıḿét,  telefonszámát,  e-mail  cıḿét,  honlap-  cıḿét,           
bankszámlaszámát,)  Ezen  adatkezelés  jogszerűnek  minősül  akkor  is,  ha  az  adatkezelés  a  szerződés             
megkötését   megelőzően   az   érintett   kérésére   történő   lépések   megtételéhez   szükséges.   

A			személyes			adatok			címzettjei:			

A  Társaság  a  szerződés  teljesıt́ésével  kapcsolatos  feladatokat  ellátó  munkavállalói,  könyvelési,           
adózási   feladatokat   ellátó   munkavállalói,   és   adatfeldolgozói.   

Adatkezelés			jogalapja:		

Az  adatkezelés  a  GDPR  6.§  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti  szerződés  teljesıt́ése  során  a  jogszabályi                
és   szerződési   kötelezettség   teljesıt́ése.  



 
A  számlázási  adatok  tekintetében  az  adatkezelést  a  GDPR  6.§  (1)  bekezdés  c)  pontja  szerint  a                
jogszabályi   kötelezettség   alapozza   meg.  

Adatkezelés			időtartama:		

Az   adatokat   a   szerződéses   kapcsolat   lezárásáig   kezeljük.   
 
A  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  166.  §  (1)  bekezdésében  és  169.  §  (1)  bekezdésében                 
foglaltak   szerinti   időtartamig   (8   évig).  
 

V.			-			ÖSSZEFOGLALÓ			TÁJÉKOZTATÁS			AZ			ÉRINTETT			JOGAIRÓL		

Előzetes			tájékozódáshoz			való			jog				(Rendelet			13-14.			cikk)			

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezeléssel  összefüggő  tényekről  és  információkról  az             
adatkezelés   megkezdését   megelőzően   tájékoztatást   kapjon.   

Az			érintett			hozzáférési			joga				(Rendelet			15.			cikk).		

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  Adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy             
személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban  van,  jogosult             
arra,  hogy  a  személyes  adatokhoz  és  a  Rendeletben  meghatározott  kapcsolódó  információkhoz            
hozzáférést   kapjon.   

a)   az   adatkezelés   céljai;  

b)   az   érintett   személyes   adatok   kategóriái;  

c)  azon  cıḿzettek  vagy  cıḿzettek  kategóriái,  akikkel,  illetve  amelyekkel  a  személyes  adatokat             
közölték  vagy  közölni  fogják,  ideértve  különösen  a  harmadik  országbeli  cıḿzetteket,  illetve  a             
nemzetközi   szervezeteket;  

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

e)  az  érintett  azon  joga,  hogy  kérelmezheti  az  Adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok               
helyesbıt́ését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  az  ilyen  személyes  adatok            
kezelése   ellen;  

f)   a   valamely   felügyeleti   hatósághoz   cıḿzett   panasz   benyújtásának   joga;  

g)  ha  az  adatokat  nem  az  érintettől  gyűjtötték,  a  forrásukra  vonatkozó  minden  elérhető              



 
információ;  

h)  a  Rendelet  22.  cikk  (1)  és  (4)  bekezdésében  emlıt́ett  automatizált  döntéshozatal  ténye,  ideértve               
a  pro�ilalkotást  is,  valamint  legalább  ezekben  az  esetekben  az  alkalmazott  logikára  és  arra              
vonatkozó  érthető  információk,  hogy  az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel  bıŕ,  és  az  érintettre              
nézve   milyen   várható   következményekkel   jár.   

2.  Ha  személyes  adatoknak  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet  részére  történő            
továbbıt́ására  kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  tájékoztatást  kapjon  a  továbbıt́ásra             
vonatkozóan   a   Rendelet   46.   cikk   szerinti   megfelelő   garanciákról.   

3.  Az  Adatkezelő  az  adatkezelés  tárgyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  érintett             
rendelkezésére  bocsátja.  Az  érintett  által  kért  további  másolatokért  az  Adatkezelő  az  adminisztratıv́             
költségeken  alapuló,  észszerű  mértékű  dıj́at  számıt́hat  fel.  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.  A  másolat  igénylésére  vonatkozó  jog              
nem   érintheti   hátrányosan   mások   jogait   és   szabadságait.   (Rendelet   15.   cikk)   

A			helyesbítéshez			való			jog					(Rendelet			16.cikk)	 

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  helyesbıt́se  a              
rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat.  Figyelembe  véve  az  adatkezelés  célját,  az  érintett             
jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  –  egyebek  mellett  kiegészıt́ő  nyilatkozat  útján               
történő   –   kiegészıt́ését.   

A			törléshez			való			jog			(„az			elfeledtetéshez			való			jog”)				(Rendelet			17.			cikk)		

1.  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,  ha  a  Rendeltben  meghatározott  indokok            
valamelyike   fennáll:  

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

b)  az  érintett  visszavonja  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  vagy  a  9.  cikk  (2)                  
bekezdésének  a)  pontja  értelmében  az  adatkezelés  alapját  képező  hozzájárulását,  és  az            
adatkezelésnek   nincs   más   jogalapja;   

c)  az  érintett  a  Rendelet  21.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  tiltakozik  az  adatkezelése  ellen,  és  nincs                 
elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az  adatkezelésre,  vagy  az  érintett  a  21.  cikk  (2)  bekezdése  alapján                
tiltakozik   az   adatkezelés   ellen;   



 
d)   a   személyes   adatokat   jogellenesen   kezelték;   

e)  a  személyes  adatokat  az  Adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előıŕt  jogi              
kötelezettség   teljesıt́éséhez   törölni   kell;  

f)  a  személyes  adatok  gyűjtésére  a  Rendelet  8.  cikk  (1)  bekezdésében  emlıt́ett,  információs              
társadalommal   összefüggő   szolgáltatások   kıńálásával   kapcsolatosan   került   sor.   

2.  Ha  az  Adatkezelő  nyilvánosságra  hozta  a  személyes  adatot,  és  az  előbbi  1.  pont  értelmében  azt                 
törölni  köteles,  az  elérhető  technológia  és  a  megvalósıt́ás  költségeinek  �igyelembevételével           
megteszi  az  észszerűen  elvárható  lépéseket  –  ideértve  technikai  intézkedéseket  –  annak  érdekében,             
hogy  tájékoztassa  az  adatokat  kezelő  Adatkezelőket,  hogy  az  érintett  kérelmezte  tőlük  a  szóban              
forgó  személyes  adatokra  mutató  linkek  vagy  e  személyes  adatok  másolatának,  illetve            
másodpéldányának   törlését.   

3.   Az   1.   és   2.   pont   nem   alkalmazandó,   amennyiben   az   adatkezelés   szükséges:  

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

b)  a  személyes  adatok  kezelését  előıŕó,  az  Adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog              
szerinti  kötelezettség  teljesıt́ése,  illetve  közérdekből  vagy  az  Adatkezelőre  ruházott  közhatalmi           
jogosıt́vány   gyakorlása   keretében   végzett   feladat   végrehajtása   céljából;  

c)  a  Rendelet  9.  cikk  (2)  bekezdése  h)  és  i)  pontjának,  valamint  a  9.  cikk  (3)  bekezdésének                  
megfelelően   a   népegészségügy   területét   érintő   közérdek   alapján;  

d)  a  Rendelet  89.  cikk  (1)  bekezdésével  összhangban  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos              
és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból,  amennyiben  az  1.  pontban  emlıt́ett  jog              
valószıńűsıt́hetően   lehetetlenné   tenné   vagy   komolyan   veszélyeztetné   ezt   az   adatkezelést;   vagy  

e)   jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesıt́éséhez,   illetve   védelméhez. (Rendelet   17.   cikk)   

Az			adatkezelés			korlátozásához			való			jog				(Rendelet			18.			cikk)		

1.  Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  Adatkezelő  korlátozza  az  adatkezelést,  ha  az  alábbiak                
valamelyike   teljesül:  

a)  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;   

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

c)  az  Adatkezelőnek  már  nincs  szüksége  a  személyes  adatokra  adatkezelés  céljából,  de  az  érintett               



 
igényli   azokat   jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesıt́éséhez   vagy   védelméhez;   vagy   

d)  az  érintett  a  Rendelet  21.  cikk  (1)  bekezdése  szerint  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen;  ez  esetben  a                  
korlátozás  arra  az  időtartamra  vonatkozik,  amıǵ  megállapıt́ásra  nem  kerül,  hogy  az  Adatkezelő             
jogos   indokai   elsőbbséget   élveznek-e   az   érintett   jogos   indokaival   szemben.   

2.  Ha  az  adatkezelés  az  1.  pont  alapján  korlátozás  alá  esik,  az  ilyen  személyes  adatokat  a  tárolás                  
kivételével  csak  az  érintett  hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesıt́éséhez           
vagy  védelméhez,  vagy  más  természetes  vagy  jogi  személy  jogainak  védelme  érdekében,  vagy  az              
Unió,   illetve   valamely   tagállam   fontos   közérdekéből   lehet   kezelni.   

3.  Az  Adatkezelő  az  érintettet,  akinek  a  kérésére  az  1.  pont  alapján  korlátozták  az  adatkezelést,  az                 
adatkezelés   korlátozásának   feloldásáról   előzetesen   tájékoztatja.  

A	 	személyes	 	adatok	 	helyesbítéséhez	 	vagy	 	törléséhez,	 	illetve	 	az	 	adatkezelés	 	korlátozásához		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
kapcsolódó			értesítési			kötelezettség 				(Rendelet			19.			cikk)			

Az  Adatkezelő  minden  olyan  cıḿzettet  tájékoztat  valamennyi  helyesbıt́ésről,  törlésről  vagy           
adatkezelés-korlátozásról,  akivel,  illetve  amellyel  a  személyes  adatot  közölték,  kivéve,  ha  ez            
lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszıt́ést  igényel.  Az  érintettet  kérésére  az            
Adatkezelő   tájékoztatja   e   cıḿzettekről.   

Az			adathordozhatósághoz			való			jog				(Rendelet			20.			cikk)		

1.  Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  egy  Adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott               
személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban  megkapja,           
továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  Adatkezelőnek  továbbıt́sa  anélkül,  hogy              
ezt   akadályozná   az   az   Adatkezelő,   amelynek   a   személyes   adatokat   a   rendelkezésére   bocsátotta,   ha:   

a)  az  adatkezelés  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontja  vagy  a  9.  cikk  (2)  bekezdésének  a)                   
pontja  szerinti  hozzájáruláson,  vagy  a  6.  cikk  (1)  bekezdésének  b)  pontja  szerinti  szerződésen              
alapul;   és  

b)   az   adatkezelés   automatizált   módon   történik.   

2.  Az  adatok  hordozhatóságához  való  jog  1.  pont  szerinti  gyakorlása  során  az  érintett  jogosult               
arra,  hogy  –  ha  ez  technikailag  megvalósıt́ható  –  kérje  a  személyes  adatok  Adatkezelők  közötti               
közvetlen   továbbıt́ását.   

3.  E  jog  jog  gyakorlása  nem  sértheti  a  Rendelet  17.  cikkét.  Az  emlıt́ett  jog  nem  alkalmazandó  abban                  
az  esetben,  ha  az  adatkezelés  közérdekű  vagy  az  Adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosıt́ványai             
gyakorlásának   keretében   végzett   feladat   végrehajtásához   szükséges.   

4.  Az  1.  pontban  emlıt́ett  jog  nem  érintheti  hátrányosan  mások  jogait  és  szabadságait.  (Rendelet  20.                



 
cikk)   

A			tiltakozáshoz			való			jog				(Rendelet			21.			cikk)		

1.  Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon              
személyes  adatainak  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  e)  pontján  (az  adatkezelés  közérdekű              
vagy  az  Adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosıt́vány  gyakorlásának  keretében  végzett  feladat           
végrehajtásához  szükséges)  vagy  f)  pontján  (az  adatkezelés  az  Adatkezelő  vagy  egy  harmadik  fél              
jogos  érdekeinek  érvényesıt́éséhez  szükséges)  alapuló  kezelése  ellen,  ideértve  az  emlıt́ett           
rendelkezéseken  alapuló  pro�ilalkotást  is.  Ebben  az  esetben  az  Adatkezelő  a  személyes  adatokat             
nem  kezelheti  tovább,  kivéve,  ha  az  Adatkezelő  bizonyıt́ja,  hogy  az  adatkezelést  olyan  kényszerıt́ő              
erejű  jogos  okok  indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,  jogaival  és             
szabadságaival  szemben,  vagy  amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesıt́éséhez  vagy          
védelméhez   kapcsolódnak.   

2.  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   pro�ilalkotást   is,   amennyiben   az   a   közvetlen   üzletszerzéshez   kapcsolódik.   

3.  Ha  az  érintett  tiltakozik  a  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történő  kezelése              
ellen,   akkor   a   személyes   adatok   a   továbbiakban   e   célból   nem   kezelhetők.  

4.  Az  1.  és  2.  pontokban  emlıt́ett  jogra  legkésőbb  az  érintettel  való  első  kapcsolatfelvétel  során                
kifejezetten  fel  kell  hıv́ni  annak  �igyelmét,  és  az  erre  vonatkozó  tájékoztatást  egyértelműen  és              
minden   más   információtól   elkülönıt́ve   kell   megjelenıt́eni.   

5.  Az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  igénybevételéhez  kapcsolódóan  és  a           
2002/58/EK  irányelvtől  eltérve  az  érintett  a  tiltakozáshoz  való  jogot  műszaki  előıŕásokon  alapuló             
automatizált   eszközökkel   is   gyakorolhatja.   

6.  Ha  a  személyes  adatok  kezelésére  a  Rendelet  89.  cikk  (1)  bekezdésének  megfelelően              
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.   

		Automatizált			döntéshozatal			egyedi			ügyekben,			beleértve			a			pro�ilalkotást				(Rendelet			22.			cikk)			

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  ne  terjedjen  ki  rá  az  olyan,  kizárólag  automatizált  adatkezelésen  –                
ideértve  a  pro�ilalkotást  is  –  alapuló  döntés  hatálya,  amely  rá  nézve  joghatással  járna  vagy  őt                
hasonlóképpen   jelentős   mértékben   érintené.  

Korlátozások				(Rendelet			23.			cikk)			



 
Az  Adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  jogalkotási           
intézkedésekkel  korlátozhatja  a  12–22.  cikkben  és  a  34.  cikkben  foglalt,  valamint  a  12–22.  cikkben               
meghatározott   jogokkal   és   kötelezettségekkel   összhangban  

Az			érintett			tájékoztatása			az			adatvédelmi			incidensről				(Rendelet			34.			cikk)			

Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószıńűsıt́hetően  magas  kockázattal  jár  a  természetes  személyek            
jogaira  és  szabadságaira  nézve,  az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  tájékoztatja  az            
érintettet   az   adatvédelmi   incidensről.  

A	 	felügyeleti	 	hatóságnál	 	történő	 	panasztételhez	 	való	 	jog	 	(hatósági	 	jogorvoslathoz	 	való	 	jog)		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(Rendelet			77.			cikk)			

Az  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   megıt́élése   szerint   a   rá   vonatkozó   személyes   adatok   kezelése   megsérti   a   Rendeletet.   

A	 	felügyeleti	 	hatósággal	 	szembeni	 	hatékony	 	bírósági	 	jogorvoslathoz	 	való	 	jog	 (Rendelet	 	78.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
cikk)			

Minden  természetes  és  jogi  személy  jogosult  a  hatékony  bıŕósági  jogorvoslatra  a  felügyeleti             
hatóság  rá  vonatkozó,  jogilag  kötelező  erejű  döntésével  szemben,  vagy  ha  a  felügyeleti  hatóság              
nem  foglalkozik  a  panasszal,  vagy  három  hónapon  belül  nem  tájékoztatja  az  érintettet  a  benyújtott               
panasszal   kapcsolatos   eljárási   fejleményekről   vagy   annak   eredményéről.   

Az	 	adatkezelővel	 	vagy	 	az	 	adatfeldolgozóval	 	szembeni	 	hatékony	 	bírósági	 	jogorvoslathoz	 	való		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
jog				(Rendelet			79.			cikk)			

Minden  érintett  hatékony  bıŕósági  jogorvoslatra  jogosult,  ha  megıt́élése  szerint  a  személyes            
adatainak,   nem   megfelelő   kezelése   következtében   megsértették   a   Rendelet   szerinti   jogait.  

A)	 	Rendelkezésre	 	bocsátandó	 	információk,	 	ha	 	a	 	személyes	 	adatokat	 	az	 	érintettől		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
gyűjtik	(Rendelet   13.   cikk)  	 

1.  Ha  az  érintettre  vonatkozó  személyes  adatokat  az  érintettől  gyűjtik,  az  adatkezelő  a  személyes               
adatok  megszerzésének  időpontjában  az  érintett  rendelkezésére  bocsátja  a  következő  információk           
mindegyikét:   

a)   az   adatkezelőnek   és   –   ha   van   ilyen   –   az   adatkezelő   képviselőjének   a   kiléte   és   elérhetőségei;   

b)   az   adatvédelmi   tisztviselő   elérhetőségei,   ha   van   ilyen;   

c)   a   személyes   adatok   tervezett   kezelésének   célja,   valamint   az   adatkezelés   jogalapja;   



 
d)  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  f)  pontján  (jogos  érdekérvényesıt́és)  alapuló  adatkezelés              
esetén,   az   adatkezelő   vagy   harmadik   fél   jogos   érdekei;  

e)   adott   esetben   a   személyes   adatok   cıḿzettjei,   illetve   a   cıḿzettek   kategóriái,   ha   van   ilyen;  

f)  adott  esetben  annak  ténye,  hogy  az  adatkezelő  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet              
részére  kıv́ánja  továbbıt́ani  a  személyes  adatokat,  továbbá  a  Bizottság  megfelelőségi  határozatának            
léte  vagy  annak  hiánya,  vagy  a  Rendelet  46.  cikkben,  a  47.  cikkben  vagy  a  49.  cikk  (1)  bekezdésének                   
második  albekezdésében  emlıt́ett  adattovábbıt́ás  esetén  a  megfelelő  és  alkalmas  garanciák           
megjelölése,  valamint  az  azok  másolatának  megszerzésére  szolgáló  módokra  vagy  az  azok            
elérhetőségére   való   hivatkozás.   

2.  Az  1.  pontban  emlıt́ett  információk  mellett  az  adatkezelő  a  személyes  adatok  megszerzésének              
időpontjában,  annak  érdekében,  hogy  a  tisztességes  és  átlátható  adatkezelést  biztosıt́sa,  az            
érintettet   a   következő   kiegészıt́ő   információkról   tájékoztatja:  

a)  a  személyes  adatok  tárolásának  időtartamáról,  vagy  ha  ez  nem  lehetséges,  ezen  időtartam              
meghatározásának   szempontjairól;   

b)  az  érintett  azon  jogáról,  hogy  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes              
adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  helyesbıt́ését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és           
tiltakozhat  az  ilyen  személyes  adatok  kezelése  ellen,  valamint  az  érintett  adathordozhatósághoz            
való   jogáról;   

c)  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontján  (az  érintett  hozzájárulása)  vagy  a  9.  cikk  (2)                  
bekezdésének  a)  pontján  (az  érintett  hozzájárulása)  alapuló  adatkezelés  esetén  a  hozzájárulás            
bármely  időpontban  történő  visszavonásához  való  jog,  amely  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a              
hozzájárulás   alapján   végrehajtott   adatkezelés   jogszerűségét;   

d)   a   felügyeleti   hatósághoz   cıḿzett   panasz   benyújtásának   jogáról;  

e)  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;  

f)  a  Rendelet  22.  cikk  (1)  és  (4)  bekezdésében  emlıt́ett  automatizált  döntéshozatal  ténye,  ideértve  a                
pro�ilalkotást  is,  valamint  legalább  ezekben  az  esetekben  az  alkalmazott  logikára  és  arra             
vonatkozóan  érthető  információk,  hogy  az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel,  és  az  érintettre             
nézve   milyen   várható   következményekkel   bıŕ.  

3.  Ha  az  adatkezelő  a  személyes  adatokon  a  gyűjtésük  céljától  eltérő  célból  további  adatkezelést               
kıv́án  végezni,  a  további  adatkezelést  megelőzően  tájékoztatnia  kell  az  érintettet  erről  az  eltérő              



 
célról   és   a   (2)   bekezdésben   emlıt́ett   minden   releváns   kiegészıt́ő   információról.   

4.  Az  1-3.  pontok  nem  alkalmazandó,  ha  és  amilyen  mértékben  az  érintett  már  rendelkezik  az                
információkkal.   

B)	 	Rendelkezésre	 	bocsátandó	 	információk,	 	ha	 	a	 	személyes	 	adatokat	 	nem	 	az	 	érintettől		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
szerezték			meg				 (Rendelet   14.   cikk) 	

1.  Ha  a  személyes  adatokat  nem  az  érintettől  szerezték  meg,  az  adatkezelő  az  érintett               
rendelkezésére   bocsátja   a   következő   információkat:  

a)   az   adatkezelőnek   és   –   ha   van   ilyen   –   az   adatkezelő   képviselőjének   a   kiléte   és   elérhetőségei;   

b)   az   adatvédelmi   tisztviselő   elérhetőségei,   ha   van   ilyen;   

c)   a   személyes   adatok   tervezett   kezelésének   célja,   valamint   az   adatkezelés   jogalapja;  

d)   az   érintett   személyes   adatok   kategóriái;  

e)   a   személyes   adatok   cıḿzettjei,   illetve   a   cıḿzettek   kategóriái,   ha   van   ilyen;  

f)  adott  esetben  annak  ténye,  hogy  az  adatkezelő  valamely  harmadik  országbeli  cıḿzett  vagy              
valamely  nemzetközi  szervezet  részére  kıv́ánja  továbbıt́ani  a  személyes  adatokat,  továbbá  a            
Bizottság  megfelelőségi  határozatának  léte  vagy  annak  hiánya,  vagy  a  Rendelet  46.  cikkben,  a  47.               
cikkben  vagy  a  49.  cikk  (1)  bekezdésének  második  albekezdésében  emlıt́ett  adattovábbıt́ás  esetén  a              
megfelelő  és  alkalmas  garanciák  megjelölése,  valamint  az  ezek  másolatának  megszerzésére           
szolgáló   módokra   vagy   az   elérhetőségükre   való   hivatkozás.   

2.  Az  1.  pontban  emlıt́ett  információk  mellett  az  adatkezelő  az  érintett  rendelkezésére  bocsátja  az               
érintettre  nézve  tisztességes  és  átlátható  adatkezelés  biztosıt́ásához  szükséges  következő          
kiegészıt́ő   információkat:   

a)  a  személyes  adatok  tárolásának  időtartama,  vagy  ha  ez  nem  lehetséges,  ezen  időtartam              
meghatározásának   szempontjai;  

b)  ha  az  adatkezelés  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  f)  pontján  (jogos  érdek)  alapul,  az                 
adatkezelő   vagy   harmadik   fél   jogos   érdekeiről;   

c)  az  érintett  azon  joga,  hogy  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz               
való  hozzáférést,  azok  helyesbıt́ését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és  tiltakozhat  a            
személyes   adatok   kezelése   ellen,   valamint   az   érintett   adathordozhatósághoz   való   joga;   

d)  a  Rendelet  6.  cikk  (1)  bekezdésének  a)  pontján  (az  érintett  hozzájárulása)  vagy  a  9.  cikk  (2)                  
bekezdésének  a)  pontján  (az  érintett  hozzájárulása)  alapuló  adatkezelés  esetén  a  hozzájárulás            



 
bármely  időpontban  való  visszavonásához  való  jog,  amely  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a              
hozzájárulás   alapján   végrehajtott   adatkezelés   jogszerűségét;   

e)   a   valamely   felügyeleti   hatósághoz   cıḿzett   panasz   benyújtásának   joga;  

f)  a  személyes  adatok  forrása  és  adott  esetben  az,  hogy  az  adatok  nyilvánosan  hozzáférhető               
forrásokból   származnak-e;   

g)  a  Rendelet  22.  cikk  (1)  és  (4)  bekezdésében  emlıt́ett  automatizált  döntéshozatal  ténye,  ideértve  a                
pro�ilalkotást  is,  valamint  legalább  ezekben  az  esetekben  az  alkalmazott  logikára  és  arra  vonatkozó              
érthető  információk,  hogy  az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel,  és  az  érintettre  nézve  milyen              
várható   következményekkel   bıŕ.  

3.   Az   adatkezelő   az   1.   és   2.   pont   szerinti   tájékoztatást   az   alábbiak   szerint   adja   meg:  

a)  a  személyes  adatok  kezelésének  konkrét  körülményeit  tekintetbe  véve,  a  személyes  adatok             
megszerzésétől   számıt́ott   észszerű   határidőn,   de   legkésőbb   egy   hónapon   belül;  

b)  ha  a  személyes  adatokat  az  érintettel  való  kapcsolattartás  céljára  használják,  legalább  az              
érintettel   való   első   kapcsolatfelvétel   alkalmával;   vagy  

c)  ha  várhatóan  más  cıḿzettel  is  közlik  az  adatokat,  legkésőbb  a  személyes  adatok  első  alkalommal                
való   közlésekor.  

4.  Ha  az  adatkezelő  a  személyes  adatokon  a  megszerzésük  céljától  eltérő  célból  további              
adatkezelést  kıv́án  végezni,  a  további  adatkezelést  megelőzően  tájékoztatnia  kell  az  érintettet  erről             
az   eltérő   célról   és   a   2.   pontban   emlıt́ett   minden   releváns   kiegészıt́ő   információról.  

5.   Az   1-5.   pontot   nem   kell   alkalmazni,   ha   és   amilyen   mértékben:  

a)   az   érintett   már   rendelkezik   az   információkkal;  

b)  a  szóban  forgó  információk  rendelkezésre  bocsátása  lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul            
nagy  erőfeszıt́ést  igényelne,  különösen  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi            
kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból,  a  Rendelet  89.  cikk  (1)  bekezdésében  foglalt  feltételek  és               
garanciák  �igyelembevételével  végzett  adatkezelés  esetében,  vagy  amennyiben  az  e  cikk  (1)            
bekezdésében  emlıt́ett  kötelezettség  valószıńűsıt́hetően  lehetetlenné  tenné  vagy  komolyan         
veszélyeztetné  ezen  adatkezelés  céljainak  elérését.  Ilyen  esetekben  az  adatkezelőnek  megfelelő           
intézkedéseket  kell  hoznia  –  az  információk  nyilvánosan  elérhetővé  tételét  is  ideértve  –  az  érintett               
jogainak,   szabadságainak   és   jogos   érdekeinek   védelme   érdekében;  

c)  az  adat  megszerzését  vagy  közlését  kifejezetten  előıŕja  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy              
tagállami  jog,  amely  az  érintett  jogos  érdekeinek  védelmét  szolgáló  megfelelő  intézkedésekről            



 
rendelkezik;   vagy  

d)  a  személyes  adatoknak  valamely  uniós  vagy  tagállami  jogban  előıŕt  szakmai  titoktartási             
kötelezettség  alapján,  ideértve  a  jogszabályon  alapuló  titoktartási  kötelezettséget  is,  bizalmasnak           
kell   maradnia.   

Automatizált			döntéshozatal			egyedi			ügyekben,			beleértve			a			pro�ilalkotást				(Rendelet   22.   cikk)   

1.  Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  ne  terjedjen  ki  rá  az  olyan,  kizárólag  automatizált  adatkezelésen  –                 
ideértve  a  pro�ilalkotást  is  –  alapuló  döntés  hatálya,  amely  rá  nézve  joghatással  járna  vagy  őt                
hasonlóképpen   jelentős   mértékben   érintené.   

2.   Az   1.   pont   nem   alkalmazandó   abban   az   esetben,   ha   a   döntés:  

a)   az   érintett   és   az   Adatkezelő   közötti   szerződés   megkötése   vagy   teljesıt́ése   érdekében   szükséges;  

b)  meghozatalát  az  Adatkezelőre  alkalmazandó  olyan  uniós  vagy  tagállami  jog  teszi  lehetővé,  amely              
az  érintett  jogainak  és  szabadságainak,  valamint  jogos  érdekeinek  védelmét  szolgáló  megfelelő            
intézkedéseket   is   megállapıt́;   vagy   

c)   az   érintett   kifejezett   hozzájárulásán   alapul.   

3.  A  2.  pont  a)  és  c)  pontjában  emlıt́ett  esetekben  az  Adatkezelő  köteles  megfelelő  intézkedéseket                
tenni  az  érintett  jogainak,  szabadságainak  és  jogos  érdekeinek  védelme  érdekében,  ideértve  az             
érintettnek  legalább  azt  a  jogát,  hogy  az  Adatkezelő  részéről  emberi  beavatkozást  kérjen,             
álláspontját   kifejezze,   és   a   döntéssel   szemben   kifogást   nyújtson   be.   

4.  A  2.  pontban  emlıt́ett  döntések  nem  alapulhatnak  a  személyes  adatoknak  a  Rendelet  9.  cikk  (1)                 
bekezdésében  emlıt́ett  különleges  kategóriáin,  kivéve,  ha  a  9.  cikk  (2)  bekezdésének  a)  vagy  g)               
pontja  alkalmazandó,  és  az  érintett  jogainak,  szabadságainak  és  jogos  érdekeinek  védelme            
érdekében   megfelelő   intézkedések   megtételére   került   sor.   

Korlátozások				(Rendelet   23.   cikk)  

1.  Az  Adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  jogalkotási            
intézkedésekkel  korlátozhatja  a  Rendelet  12–22.  cikkben  és  a  34.  cikkben  foglalt,  valamint  a  12–22.               
cikkben  meghatározott  jogokkal  és  kötelezettségekkel  összhangban  lévő  rendelkezései         
tekintetében  az  5.  cikkben  foglalt  jogok  és  kötelezettségek  hatályát,  ha  a  korlátozás  tiszteletben              
tartja  az  alapvető  jogok  és  szabadságok  lényeges  tartalmát,  valamint  az  alábbiak  védelméhez             
szükséges   és   arányos   intézkedés   egy   demokratikus   társadalomban:  

a)   nemzetbiztonság;   



 
b)   honvédelem;  

c)   közbiztonság;  

d)   bűncselekmények   megelőzése,   nyomozása,   felderıt́ése   vagy   a   vádeljárás   lefolytatása,   illetve   

büntetőjogi  szankciók  végrehajtása,  beleértve  a  közbiztonságot  fenyegető  veszélyekkel  szembeni          
védelmet   és   e   veszélyek   megelőzését;  

e)  az  Unió  vagy  valamely  tagállam  egyéb  fontos,  általános  közérdekű  célkitűzései,  különösen  az              
Unió  vagy  valamely  tagállam  fontos  gazdasági  vagy  pénzügyi  érdeke,  beleértve  a  monetáris,  a              
költségvetési   és   az   adózási   kérdéseket,   a   népegészségügyet   és   a   szociális   biztonságot;  

f)   a   bıŕói   függetlenség   és   a   bıŕósági   eljárások   védelme;  

g)  a  szabályozott  foglalkozások  esetében  az  etikai  vétségek  megelőzése,  kivizsgálása,  felderıt́ése  és             
az   ezekkel   kapcsolatos   eljárások   lefolytatása;  

h)  az  a)–e)  és  a  g)  pontban  emlıt́ett  esetekben  –  akár  alkalmanként  –  a  közhatalmi  feladatok                 
ellátásához  kapcsolódó  ellenőrzési,  vizsgálati  vagy  szabályozási  tevékenység;)  az  érintett  védelme           
vagy   mások   jogainak   és   szabadságainak   védelme;j)   polgári   jogi   követelések   érvényesıt́ése.   

2.  Az  1.  pontban  emlıt́ett  jogalkotási  intézkedések  adott  esetben  részletes  rendelkezéseket            
tartalmaznak   legalább:  

a)   az   adatkezelés   céljaira   vagy   az   adatkezelés   kategóriáira,  

b)   a   személyes   adatok   kategóriáira,   

c)   a   bevezetett   korlátozások   hatályára,  

d)  a  visszaélésre,  illetve  a  jogosulatlan  hozzáférésre  vagy  továbbıt́ás  megakadályozását  célzó            
garanciákra,  

e)   az   Adatkezelő   meghatározására   vagy   az   Adatkezelők   kategóriáinak   meghatározására,  

f)  az  adattárolás  időtartamára,  valamint  az  alkalmazandó  garanciákra,  �igyelembe  véve  az            
adatkezelés   vagy   az   adatkezelési   kategóriák   jellegét,   hatályát   és   céljait,  

g)   az   érintettek   jogait   és   szabadságait   érintő   kockázatokra,   és  

h)  az  érintettek  arra  vonatkozó  jogára,  hogy  tájékoztatást  kapjanak  a  korlátozásról,  kivéve,  ha  ez               
hátrányosan   befolyásolhatja   a   korlátozás   célját.  



 
Az			érintett			tájékoztatása			az			adatvédelmi			incidensről				(Rendelet   34.   cikk)   

1.  Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószıńűsıt́hetően  magas  kockázattal  jár  a  természetes  személyek             
jogaira  és  szabadságaira  nézve,  az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  tájékoztatja  az            
érintettet   az   adatvédelmi   incidensről.   

2.  Az  1.  pontban  emlıt́ett,  az  érintett  részére  adott  tájékoztatásban  világosan  és  közérthetően              
ismertetni   kell   az   adatvédelmi   incidens   jellegét,   és   közölni   kell   legalább   a   Rendelet   33.   cikk   (3)   

bekezdésének   b),   c)   és   d)   pontjában   emlıt́ett   információkat   és   intézkedéseket.   

3.  Az  érintettet  nem  kell  az  1.  pontban  emlıt́ettek  szerint  tájékoztatni,  ha  a  következő  feltételek                
bármelyike   teljesül:   

a)  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  titkosıt́ás  alkalmazása  –,  amelyek  a  személyes  adatokhoz               
való   hozzáférésre   fel   nem   jogosıt́ott   személyek   számára   értelmezhetetlenné   teszik   az   adatokat;   

b)  az  Adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan  további  intézkedéseket  tett,  amelyek             
biztosıt́ják,  hogy  az  érintett  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  az  1.  pontban  emlıt́ett  magas              
kockázat   a   továbbiakban   valószıńűsıt́hetően   nem   valósul   meg;  

c)  a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszıt́ést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az  érintetteket            
nyilvánosan  közzétett  információk  útján  kell  tájékoztatni,  vagy  olyan  hasonló  intézkedést  kell  hozni,             
amely   biztosıt́ja   az   érintettek   hasonlóan   hatékony   tájékoztatását.   

4.  Ha  az  Adatkezelő  még  nem  értesıt́ette  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről,  a  felügyeleti               
hatóság,  miután  mérlegelte,  hogy  az  adatvédelmi  incidens  valószıńűsıt́hetően  magas  kockázattal           
jár-e,  elrendelheti  az  érintett  tájékoztatását,  vagy  megállapıt́hatja  a  3.  pontban  emlıt́ett  feltételek             
valamelyikének   teljesülését.   

A			felügyeleti			hatóságnál			történő			panasztételhez			való			jog				. (Rendelet			77.			cikk)	 

1.  Az  egyéb  közigazgatási  vagy  bıŕósági  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  megıt́élése              
szerint   a   rá   vonatkozó   személyes   adatok   kezelése   megsérti   e   rendeletet.   

2.  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   bıŕósági   jogorvoslattal   élni .		

3. Jogorvoslati  lehetőséggel,  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál 	          



 
lehet   élni:   

Név:   Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatóság  

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

Levelezési   cıḿ:   1530   Budapest,   Pf.:   5.   

Telefon:   061   391-1400  

Fax:   061   391-1410  

E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu   

Honlap:   http://www.naih.hu   

 

A	 	felügyeleti	 	hatósággal	 	szembeni	 	hatékony	 	bírósági	 	jogorvoslathoz	 	való	 	jog	 (Rendelet  78. 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
cikk)   

1.  Az  egyéb  közigazgatási  vagy  nem  bıŕósági  útra  tartozó  jogorvoslatok  sérelme  nélkül,  minden              
természetes  és  jogi  személy  jogosult  a  hatékony  bıŕósági  jogorvoslatra  a  felügyeleti  hatóság  rá              
vonatkozó,   jogilag   kötelező   erejű   döntésével   szemben.  

2.  Az  egyéb  közigazgatási  vagy  nem  bıŕósági  útra  tartozó  jogorvoslatok  sérelme  nélkül,  minden              
érintett  jogosult  a  hatékony  bıŕósági  jogorvoslatra,  ha  a  Rendelet  55.  vagy  56.  cikk  alapján  illetékes                
felügyeleti  hatóság  nem  foglalkozik  a  panasszal,  vagy  három  hónapon  belül  nem  tájékoztatja  az              
érintettet  a  77.  cikk  alapján  benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási  fejleményekről  vagy  annak             
eredményéről.   

3.  A  felügyeleti  hatósággal  szembeni  eljárást  a  felügyeleti  hatóság  székhelye  szerinti  tagállam             
bıŕósága   előtt   kell   megindıt́ani.   

4.  Ha  a  felügyeleti  hatóság  olyan  döntése  ellen  indıt́anak  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   bıŕóságnak   megküldeni.   

Az	 	adatkezelővel	 	vagy	 	az	 	adatfeldolgozóval	 	szembeni	 	hatékony	 	bírósági	 	jogorvoslathoz	 	való		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
jog				(Rendelet   79.   cikk)   

1.  A  rendelkezésre  álló  közigazgatási  vagy  nem  bıŕósági  útra  tartozó  jogorvoslatok  –  köztük  a               
felügyeleti  hatóságnál  történő  panasztételhez  való,  Rendelet  77.  cikk  szerinti  jog  –  sérelme  nélkül,              
minden  érintett  hatékony  bıŕósági  jogorvoslatra  jogosult,  ha  megıt́élése  szerint  a  személyes            
adatainak  e  rendeletnek  nem  megfelelő  kezelése  következtében  megsértették  az  e  rendelet  szerinti             



 
jogait.   

2.  Az  adatkezelővel  vagy  az  adatfeldolgozóval  szembeni  eljárást  az  adatkezelő  vagy  az             
adatfeldolgozó  tevékenységi  helye  szerinti  tagállam  bıŕósága  előtt  kell  megindıt́ani.  Az  ilyen  eljárás             
megindıt́ható  az  érintett  szokásos  tartózkodási  helye  szerinti  tagállam  bıŕósága  előtt  is,  kivéve,  ha              
az  adatkezelő  vagy  az  adatfeldolgozó  valamely  tagállamnak  a  közhatalmi  jogkörében  eljáró            
közhatalmi   szerve.   

 

VII.			-			AZ			ÉRINTETT			KÉRELMÉNEK			ELŐTERJESZTÉSE,			AZ			ADATKEZELŐ		
INTÉZKEDÉSEI		 

1.  Az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem  beérkezésétől            
számıt́ott  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  a  jogai  gyakorlására  irányuló  kérelme             
nyomán   hozott   intézkedésekről.   

2.  Szükség  esetén,  �igyelembe  véve  a  kérelem  összetettségét  és  a  kérelmek  számát,  ez  a  határidő                
további  két  hónappal  meghosszabbıt́ható.  A  határidő  meghosszabbıt́ásáról  az  Adatkezelő  a           
késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem  kézhezvételétől  számıt́ott  egy  hónapon  belül           
tájékoztatja   az   érintettet.   

3.  Ha  az  érintett  elektronikus  úton  nyújtotta  be  a  kérelmet,  a  tájékoztatást  lehetőség  szerint               
elektronikus   úton   kell   megadni,   kivéve,   ha   az   érintett   azt   másként   kéri.   

4.  Ha  az  Adatkezelő  nem  tesz  intézkedéseket  az  érintett  kérelme  nyomán,  késedelem  nélkül,  de               
legkésőbb  a  kérelem  beérkezésétől  számıt́ott  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  az             
intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  az  érintett  panaszt  nyújthat  be  valamely             
felügyeleti   hatóságnál,   és   élhet   bıŕósági   jogorvoslati   jogával.   

5.  Az  Adatkezelő  a  Rendelet  13.  és  14.  cikk  szerinti  információkat  és  az  érintett  jogairól  szóló                 
tájékoztatást  (Rendelt  15-22.  és  34.  cikk)  és  intézkedést  dıj́mentesen  biztosıt́ja.  Ha  az  érintett              
kérelme  egyértelműen  megalapozatlan  vagy  –  különösen  ismétlődő  jellege  miatt  –  túlzó,  az             
Adatkezelő,  �igyelemmel  a  kért  információ  vagy  tájékoztatás  nyújtásával  vagy  a  kért  intézkedés             
meghozatalával   járó   adminisztratıv́   költségekre:   

a)   dıj́at   számıt́hat   fel,   vagy  

b)   megtagadhatja   a   kérelem   alapján   történő   intézkedést.  

A   kérelem   egyértelműen   megalapozatlan   vagy   túlzó   jellegének   bizonyıt́ása   az   Adatkezelőt   terheli.   

6.  Ha  az  Adatkezelőnek  megalapozott  kétségei  vannak  a  kérelmet  benyújtó  természetes  személy             
kilétével  kapcsolatban,  további,  az  érintett  személyazonosságának  megerősıt́éséhez  szükséges         



 
információk   nyújtását   kérheti.   

 
A  vonatkozó  jogszabályok  esetleges  módosulása  miatt  előfordulhat,  hogy  a  fenti  adatkezelési            
tájékoztató  is  ennek  megfelelően  módosul.  Ilyen  esetekben  a  bekövetkezett  változásokról           
tájékoztatást  biztosıt́unk.  Amennyiben  a  változások  érintik  az  O� n  hozzájárulásán  alapuló           
adatkezelést,   szükség   esetén   ismételten   kérni   fogjuk   az   O� n   hozzájárulását.  
 
Hatályos,   2018   május   25.  


