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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
Cé gné v: A.MeCoD Zrt.
Szé khely: 2045 Tö rö kbá lint, Szent Istvá n utca 102.
Cé gjegyzé kszá m: 13-10-041894
Adó szá m: 25810992-2-13
Ké pviselő : Nemé nyiné Forster Agnes gazgasá gi igazgató
Telefon: +36 1 920-0650
E-mail cı́m: of ice@amecod.hu
Honlap: www.amecod.hu (a tová bbiakban: Tá rsasá g)

II. - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Az a termé szetes vagy jogi szemé ly, kö zhatalmi szerv, ü gynö ksé g vagy bá rmely egyé b szerv, amely
az adatkezelő nevé ben szemé lyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
1. Társaságunk IT szolgáltatója
Tá rsasá gunk a honlapja fenntartá sá hoz é s kezelé sé hez adatfeldolgozó t vesz igé nybe, aki az IT
szolgá ltatá sokat (tá rhelyszolgá ltatá s) biztosı́tja, é s ennek kereté ben – a vele fenná lló szerző dé sü nk
tartamá ig - kezeli a honlapon megadott szemé lyes adatokat, az á ltala vé gzett mű velet a szemé lyes
adatok tá rolá sa a szerveren.
Cé gné v: iSolutions Informatikai Kereskedelmi Szolgá ltató Kft.
Szé khely: 2040 Budaö rs, Baross utca 89.
Cé gjegyzé kszá m: 13 09 178561
Adó szá m: 14006119-2-13
Ké pviselő : Juhá sz Vikor ü gyvezető
Honlap: www.isolutions.hu

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
Tá rsasá gunk az adó é s szá mviteli kö telezettsé gei teljesı́té sé hez kö nyvviteli szolgá ltató i szerző dé ssel
szolgá ltató t vesz igé nybe, aki kezeli a Tá rsasá gunkkal szerző dé s vagy ki izető i kapcsolatba levő
termé szetes szemé lyek szemé lyes adatait is, a Tá rsasá gunkat terhelő adó é s szá mviteli
kö telezettsé gek teljesı́té se cé ljá bó l.
Ezen adatfeldolgozó megnevezé se a kö vetkező :
Cé gné v:

Aspektus-Audit KFt

Szé khely:

1024 Budapest, Ró mer Fló ris utca 4.

Cé gjegyzé kszá m:

01 09 205302

Adó szá m:

13806923-2-41

Ké pviselő :

Halmosi Istvá n ü gyvezető

E-mail cı́m:

halmosi.istvan@perspektivak.hu

3. Társaságunk könyvvizsgálója
Tá rsasá gunk kö nyvvizsgá ló i szerző dé ssel szolgá ltató t vesz igé nybe, aki elvé gzi a Tá rsasá gunk é ves
beszá moló já nak kö nyvvizsgá latá t é s arró l kö nyvvizsgá ló i jelenté s bocsá t ki az adó é s szá mviteli
kö telezettsé gek teljesı́té se cé ljá bó l.
Ezen adatfeldolgozó megnevezé se a kö vetkező :
Cé gné v:

Co-Auditor Kö nyvvizsgá ló Kft.

Szé khely:

2141 Csö mö r Sző lő utca 67

Cé gjegyzé kszá m:

13-09-186845

Adó szá m:

12060537-2-13

Ké pviselő :

Major Agnes

kamarai nyilvá ntartá si szá m:

005526

E-mail cı́m:

agnes.major@upcmail.hu

4. Társaságunk domain szolgáltatója
Cé gné v:

Tá rhely.Eu Kft.

Szé khely:

1144 Budapest, Ormá nsá g utca 4. X. em. 241.

Cé gjegyzé kszá m:

01 09 909968

Adó szá m:

14571332-2-42

Ké pviselő :

Ká rpá ti Zoltá n Lá szló ü gyvezető

Egyéb adatkezelések:
E tá jé koztató ban fel nem sorolt adatkezelé sekrő l, az adat felvé telekor adunk tá jé koztatá st.
Tá jé koztatjuk ü gyfeleinket, hogy a bı́ró sá g, az ü gyé sz, a nyomozó ható sá g, a szabá lysé rté si ható sá g,
a kö zigazgatá si ható sá g, a Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g, illető leg
jogszabá ly felhatalmazá sa alapjá n má s szervek tá jé koztatá s adá sa, adatok kö zlé se, á tadá sa, illető leg
iratok rendelkezé sre bocsá tá sa vé gett megkereshetik az adatkezelő t.
Az A.MeCoD Zrt. a ható sá gok ré szé re – amennyiben a ható sá g a pontos cé lt é s az adatok kö ré t
megjelö lte – szemé lyes adatot csak annyit é s olyan mé rté kben ad ki, amely a megkeresé s cé ljá nak
megvaló sı́tá sá hoz elengedhetetlenü l szü ksé ges.

III. - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
Adatkezelés célja:
Felvé telre jelentkező munkavá llaló k adatainak kezelé se, pá lyá zat elbı́rá lá sa, a kivá lasztottal
munkaszerző dé s kö té se.
Kezelt adatok köre:
A termé szetes szemé ly neve, szü leté si ideje, helye, anyja neve, lakcı́m, ké pesı́té si adatok, fé nyké p,
telefonszá m, e-mail cı́m, a jelentkező rő l ké szı́tett munká ltató i feljegyzé s (ha van), az ö né letrajzban
é s a motivá ció s levé lben megadott szemé lyes informá ció k.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelé s jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdé s a) pontja szerint - az é rintett hozzá já rulá sa -

alapjá n kezeljü k.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A Tá rsasá gná l munká ltató i jogok gyakorlá sá ra jogosult vezető , munkaü gyi feladatokat ellá tó
munkavá llaló k.
Adatkezelés időtartama:
A jelentkezé s, pá lyá zat elbı́rá lá sá ig. A ki nem vá lasztott jelentkező k szemé lyes adatai tö rlé sre
kerü lnek. Tö rlé sre kerü lnek azon pá lyá zó k, jelentkező k adatait is, aki a jelentkezé sé t, pá lyá zatá t
visszavonta.
A munká ltató csak az é rintett kifejezett, egyé rtelmű é s ö nké ntes hozzá já rulá sa alapjá n ő rizheti meg
a pá lyá zatokat, felté ve, ha azok megő rzé sé re a jogszabá lyokkal ö sszhangban á lló adatkezelé si cé lja
elé ré se é rdeké ben szü ksé g van.

IV. - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
Adatkezelés célja:
A szerző dé s teljesı́té se sorá n a jogszabá lyi é s szerző dé ses kö telezettsé gek teljesı́té se.
Kezelt adatok köre:
A Tá rsasá g szerző dé s teljesı́té se jogcı́mé n a szerző dé s megkö té se, teljesı́té se, megszű né se,
szerző dé si kedvezmé ny nyú jtá sa cé ljá bó l kezeli a vele vevő ké nt, szá llı́tó ké nt, alvá llalkozó ké nt
szerző dö tt termé szetes szemé ly nevé t, szü leté si nevé t, szü leté si idejé t, anyja nevé t, lakcı́mé t,
adó azonosı́tó jelé t, adó szá má t, kamarai nyilvá ntartá si szá má t, vá llalkozó i, szemé lyi igazolvá ny
szá má t, lakcı́mé t, szé khely, telephely cı́mé t, telefonszá má t, e-mail cı́mé t, honlap- cı́mé t,
bankszá mlaszá má t,) Ezen adatkezelé s jogszerű nek minő sü l akkor is, ha az adatkezelé s a szerző dé s
megkö té sé t megelő ző en az é rintett ké ré sé re tö rté nő lé pé sek megté telé hez szü ksé ges.
A személyes adatok címzettjei:
A Tá rsasá g a szerző dé s teljesı́té sé vel kapcsolatos feladatokat ellá tó munkavá llaló i, kö nyvelé si,
adó zá si feladatokat ellá tó munkavá llaló i, é s adatfeldolgozó i.
Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelé s a GDPR 6.§ (1) bekezdé s b) pontja szerinti szerző dé s teljesı́té se sorá n a jogszabá lyi
é s szerző dé si kö telezettsé g teljesı́té se.

A szá mlá zá si adatok tekinteté ben az adatkezelé st a GDPR 6.§ (1) bekezdé s c) pontja szerint a
jogszabá lyi kö telezettsé g alapozza meg.
Adatkezelés időtartama:
Az adatokat a szerző dé ses kapcsolat lezá rá sá ig kezeljü k.
A szá mvitelrő l szó ló 2000. é vi C. tö rvé ny 166. § (1) bekezdé sé ben é s 169. § (1) bekezdé sé ben
foglaltak szerinti idő tartamig (8 é vig).

V. - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
Az é rintett jogosult arra, hogy az adatkezelé ssel ö sszefü ggő té nyekrő l é s informá ció kró l az
adatkezelé s megkezdé sé t megelő ző en tá jé koztatá st kapjon.
Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).
Az é rintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő tő l visszajelzé st kapjon arra vonatkozó an, hogy
szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, é s ha ilyen adatkezelé s folyamatban van, jogosult
arra, hogy a szemé lyes adatokhoz é s a Rendeletben meghatá rozott kapcsoló dó informá ció khoz
hozzá fé ré st kapjon.
a) az adatkezelé s cé ljai;
b) az é rintett szemé lyes adatok kategó riá i;
c) azon cı́mzettek vagy cı́mzettek kategó riá i, akikkel, illetve amelyekkel a szemé lyes adatokat
kö zö lté k vagy kö zö lni fogjá k, ideé rtve kü lö nö sen a harmadik orszá gbeli cı́mzetteket, illetve a
nemzetkö zi szervezeteket;
d) adott esetben a szemé lyes adatok tá rolá sá nak tervezett idő tartama, vagy ha ez nem lehetsé ges,
ezen idő tartam meghatá rozá sá nak szempontjai;
e) az é rintett azon joga, hogy ké relmezheti az Adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatok
helyesbı́té sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s tiltakozhat az ilyen szemé lyes adatok
kezelé se ellen;
f) a valamely felü gyeleti ható sá ghoz cı́mzett panasz benyú jtá sá nak joga;
g) ha az adatokat nem az é rintettő l gyű jtö tté k, a forrá sukra vonatkozó minden elé rhető

informá ció ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) é s (4) bekezdé sé ben emlı́tett automatizá lt dö nté shozatal té nye, ideé rtve
a pro ilalkotá st is, valamint legalá bb ezekben az esetekben az alkalmazott logiká ra é s arra
vonatkozó é rthető informá ció k, hogy az ilyen adatkezelé s milyen jelentő sé ggel bı́r, é s az é rintettre
né zve milyen vá rható kö vetkezmé nyekkel já r.
2. Ha szemé lyes adatoknak harmadik orszá gba vagy nemzetkö zi szervezet ré szé re tö rté nő
tová bbı́tá sá ra kerü l sor, az é rintett jogosult arra, hogy tá jé koztatá st kapjon a tová bbı́tá sra
vonatkozó an a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciá kró l.
3. Az Adatkezelő az adatkezelé s tá rgyá t ké pező szemé lyes adatok má solatá t az é rintett
rendelkezé sé re bocsá tja. Az é rintett á ltal ké rt tová bbi má solatoké rt az Adatkezelő az adminisztratı́v
kö ltsé geken alapuló , é szszerű mé rté kű dı́jat szá mı́that fel. Ha az é rintett elektronikus ú ton
nyú jtotta be a ké relmet, az informá ció kat szé les kö rben haszná lt elektronikus formá tumban kell
rendelkezé sre bocsá tani, kivé ve, ha az é rintett má ské nt ké ri. A má solat igé nylé sé re vonatkozó jog
nem é rintheti há trá nyosan má sok jogait é s szabadsá gait. (Rendelet 15. cikk)
A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16.cikk)
Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l helyesbı́tse a
rá vonatkozó pontatlan szemé lyes adatokat. Figyelembe vé ve az adatkezelé s cé ljá t, az é rintett
jogosult arra, hogy ké rje a hiá nyos szemé lyes adatok – egyebek mellett kiegé szı́tő nyilatkozat ú tjá n
tö rté nő – kiegé szı́té sé t.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
1. Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l tö rö lje a rá
vonatkozó szemé lyes adatokat, az Adatkezelő pedig kö teles arra, hogy az é rintettre vonatkozó
szemé lyes adatokat indokolatlan ké sedelem né lkü l tö rö lje, ha a Rendeltben meghatá rozott indokok
valamelyike fenná ll:
a) a szemé lyes adatokra má r nincs szü ksé g abbó l a cé lbó l, amelybő l azokat gyű jtö tté k vagy má s
mó don kezelté k;
b) az é rintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdé sé nek a) pontja é rtelmé ben az adatkezelé s alapjá t ké pező hozzá já rulá sá t, é s az
adatkezelé snek nincs má s jogalapja;
c) az é rintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdé se alapjá n tiltakozik az adatkezelé se ellen, é s nincs
első bbsé get é lvező jogszerű ok az adatkezelé sre, vagy az é rintett a 21. cikk (2) bekezdé se alapjá n
tiltakozik az adatkezelé s ellen;

d) a szemé lyes adatokat jogellenesen kezelté k;
e) a szemé lyes adatokat az Adatkezelő re alkalmazandó unió s vagy tagá llami jogban elő ı́rt jogi
kö telezettsé g teljesı́té sé hez tö rö lni kell;
f) a szemé lyes adatok gyű jté sé re a Rendelet 8. cikk (1) bekezdé sé ben emlı́tett, informá ció s
tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok kı́ná lá sá val kapcsolatosan kerü lt sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvá nossá gra hozta a szemé lyes adatot, é s az elő bbi 1. pont é rtelmé ben azt
tö rö lni kö teles, az elé rhető technoló gia é s a megvaló sı́tá s kö ltsé geinek igyelembevé telé vel
megteszi az é szszerű en elvá rható lé pé seket – ideé rtve technikai inté zkedé seket – annak é rdeké ben,
hogy tá jé koztassa az adatokat kezelő Adatkezelő ket, hogy az é rintett ké relmezte tő lü k a szó ban
forgó szemé lyes adatokra mutató linkek vagy e szemé lyes adatok má solatá nak, illetve
má sodpé ldá nyá nak tö rlé sé t.
3. Az 1. é s 2. pont nem alkalmazandó , amennyiben az adatkezelé s szü ksé ges:
a) a vé lemé nynyilvá nı́tá s szabadsá gá hoz é s a tá jé kozó dá shoz való jog gyakorlá sa cé ljá bó l;
b) a szemé lyes adatok kezelé sé t elő ı́ró , az Adatkezelő re alkalmazandó unió s vagy tagá llami jog
szerinti kö telezettsé g teljesı́té se, illetve kö zé rdekbő l vagy az Adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi
jogosı́tvá ny gyakorlá sa kereté ben vé gzett feladat vé grehajtá sa cé ljá bó l;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdé se h) é s i) pontjá nak, valamint a 9. cikk (3) bekezdé sé nek
megfelelő en a né pegé szsé gü gy terü leté t é rintő kö zé rdek alapjá n;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdé sé vel ö sszhangban a kö zé rdekű archivá lá s cé ljá bó l, tudomá nyos
é s tö rté nelmi kutatá si cé lbó l vagy statisztikai cé lbó l, amennyiben az 1. pontban emlı́tett jog
való szı́nű sı́thető en lehetetlenné tenné vagy komolyan veszé lyeztetné ezt az adatkezelé st; vagy
e) jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez, illetve vé delmé hez. (Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
1. Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő korlá tozza az adatkezelé st, ha az alá bbiak
valamelyike teljesü l:
a) az é rintett vitatja a szemé lyes adatok pontossá gá t, ez esetben a korlá tozá s arra az idő tartamra
vonatkozik, amely lehető vé teszi, hogy az Adatkezelő ellenő rizze a szemé lyes adatok pontossá gá t;
b) az adatkezelé s jogellenes, é s az é rintett ellenzi az adatok tö rlé sé t, é s ehelyett ké ri azok
felhaszná lá sá nak korlá tozá sá t;
c) az Adatkezelő nek má r nincs szü ksé ge a szemé lyes adatokra adatkezelé s cé ljá bó l, de az é rintett

igé nyli azokat jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez vagy vé delmé hez; vagy
d) az é rintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdé se szerint tiltakozott az adatkezelé s ellen; ez esetben a
korlá tozá s arra az idő tartamra vonatkozik, amı́g megá llapı́tá sra nem kerü l, hogy az Adatkezelő
jogos indokai első bbsé get é lveznek-e az é rintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelé s az 1. pont alapjá n korlá tozá s alá esik, az ilyen szemé lyes adatokat a tá rolá s
kivé telé vel csak az é rintett hozzá já rulá sá val, vagy jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez
vagy vé delmé hez, vagy má s termé szetes vagy jogi szemé ly jogainak vé delme é rdeké ben, vagy az
Unió , illetve valamely tagá llam fontos kö zé rdeké bő l lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az é rintettet, akinek a ké ré sé re az 1. pont alapjá n korlá toztá k az adatkezelé st, az
adatkezelé s korlá tozá sá nak feloldá sá ró l elő zetesen tá jé koztatja.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan cı́mzettet tá jé koztat valamennyi helyesbı́té srő l, tö rlé srő l vagy
adatkezelé s-korlá tozá sró l, akivel, illetve amellyel a szemé lyes adatot kö zö lté k, kivé ve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy ará nytalanul nagy erő feszı́té st igé nyel. Az é rintettet ké ré sé re az
Adatkezelő tá jé koztatja e cı́mzettekrő l.
Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
1. Az é rintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó , á ltala egy Adatkezelő rendelkezé sé re bocsá tott
szemé lyes adatokat tagolt, szé les kö rben haszná lt, gé ppel olvasható formá tumban megkapja,
tová bbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy má sik Adatkezelő nek tová bbı́tsa ané lkü l, hogy
ezt akadá lyozná az az Adatkezelő , amelynek a szemé lyes adatokat a rendelkezé sé re bocsá totta, ha:
a) az adatkezelé s a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdé sé nek a)
pontja szerinti hozzá já rulá son, vagy a 6. cikk (1) bekezdé sé nek b) pontja szerinti szerző dé sen
alapul; é s
b) az adatkezelé s automatizá lt mó don tö rté nik.
2. Az adatok hordozható sá gá hoz való jog 1. pont szerinti gyakorlá sa sorá n az é rintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvaló sı́tható – ké rje a szemé lyes adatok Adatkezelő k kö zö tti
kö zvetlen tová bbı́tá sá t.
3. E jog jog gyakorlá sa nem sé rtheti a Rendelet 17. cikké t. Az emlı́tett jog nem alkalmazandó abban
az esetben, ha az adatkezelé s kö zé rdekű vagy az Adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi jogosı́tvá nyai
gyakorlá sá nak kereté ben vé gzett feladat vé grehajtá sá hoz szü ksé ges.
4. Az 1. pontban emlı́tett jog nem é rintheti há trá nyosan má sok jogait é s szabadsá gait. (Rendelet 20.

cikk)
A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
1. Az é rintett jogosult arra, hogy a sajá t helyzeté vel kapcsolatos okokbó l bá rmikor tiltakozzon
szemé lyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek e) pontjá n (az adatkezelé s kö zé rdekű
vagy az Adatkezelő re ruhá zott kö zhatalmi jogosı́tvá ny gyakorlá sá nak kereté ben vé gzett feladat
vé grehajtá sá hoz szü ksé ges) vagy f) pontjá n (az adatkezelé s az Adatkezelő vagy egy harmadik fé l
jogos é rdekeinek é rvé nyesı́té sé hez szü ksé ges) alapuló kezelé se ellen, ideé rtve az emlı́tett
rendelkezé seken alapuló pro ilalkotá st is. Ebben az esetben az Adatkezelő a szemé lyes adatokat
nem kezelheti tová bb, kivé ve, ha az Adatkezelő bizonyı́tja, hogy az adatkezelé st olyan ké nyszerı́tő
erejű jogos okok indokoljá k, amelyek első bbsé get é lveznek az é rintett é rdekeivel, jogaival é s
szabadsá gaival szemben, vagy amelyek jogi igé nyek elő terjeszté sé hez, é rvé nyesı́té sé hez vagy
vé delmé hez kapcsoló dnak.
2. Ha a szemé lyes adatok kezelé se kö zvetlen ü zletszerzé s é rdeké ben tö rté nik, az é rintett jogosult
arra, hogy bá rmikor tiltakozzon a rá vonatkozó szemé lyes adatok e cé lbó l tö rté nő kezelé se ellen,
ideé rtve a pro ilalkotá st is, amennyiben az a kö zvetlen ü zletszerzé shez kapcsoló dik.
3. Ha az é rintett tiltakozik a szemé lyes adatok kö zvetlen ü zletszerzé s é rdeké ben tö rté nő kezelé se
ellen, akkor a szemé lyes adatok a tová bbiakban e cé lbó l nem kezelhető k.
4. Az 1. é s 2. pontokban emlı́tett jogra legké ső bb az é rintettel való első kapcsolatfelvé tel sorá n
kifejezetten fel kell hı́vni annak igyelmé t, é s az erre vonatkozó tá jé koztatá st egyé rtelmű en é s
minden má s informá ció tó l elkü lö nı́tve kell megjelenı́teni.
5. Az informá ció s tá rsadalommal ö sszefü ggő szolgá ltatá sok igé nybevé telé hez kapcsoló dó an é s a
2002/58/EK irá nyelvtő l elté rve az é rintett a tiltakozá shoz való jogot mű szaki elő ı́rá sokon alapuló
automatizá lt eszkö zö kkel is gyakorolhatja.
6. Ha a szemé lyes adatok kezelé sé re a Rendelet 89. cikk (1) bekezdé sé nek megfelelő en
tudomá nyos é s tö rté nelmi kutatá si cé lbó l vagy statisztikai cé lbó l kerü l sor, az é rintett jogosult arra,
hogy a sajá t helyzeté vel kapcsolatos okokbó l tiltakozhasson a rá vonatkozó szemé lyes adatok
kezelé se ellen, kivé ve, ha az adatkezelé sre kö zé rdekű okbó l vé gzett feladat vé grehajtá sa é rdeké ben
van szü ksé g.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a pro ilalkotást (Rendelet 22. cikk)
Az é rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizá ró lag automatizá lt adatkezelé sen –
ideé rtve a pro ilalkotá st is – alapuló dö nté s hatá lya, amely rá né zve joghatá ssal já rna vagy ő t
hasonló ké ppen jelentő s mé rté kben é rintené .
Korlátozások (Rendelet 23. cikk)

Az Adatkezelő re vagy adatfeldolgozó ra alkalmazandó unió s vagy tagá llami jog jogalkotá si
inté zkedé sekkel korlá tozhatja a 12–22. cikkben é s a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatá rozott jogokkal é s kö telezettsé gekkel ö sszhangban
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
Ha az adatvé delmi incidens való szı́nű sı́thető en magas kocká zattal já r a termé szetes szemé lyek
jogaira é s szabadsá gaira né zve, az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatja az
é rintettet az adatvé delmi incidensrő l.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
(Rendelet 77. cikk)
Az é rintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felü gyeleti ható sá gná l – kü lö nö sen a szoká sos
tartó zkodá si helye, a munkahelye vagy a felté telezett jogsé rté s helye szerinti tagá llamban –, ha az
é rintett megı́té lé se szerint a rá vonatkozó szemé lyes adatok kezelé se megsé rti a Rendeletet.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78.
cikk)
Minden termé szetes é s jogi szemé ly jogosult a haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra a felü gyeleti
ható sá g rá vonatkozó , jogilag kö telező erejű dö nté sé vel szemben, vagy ha a felü gyeleti ható sá g
nem foglalkozik a panasszal, vagy há rom hó napon belü l nem tá jé koztatja az é rintettet a benyú jtott
panasszal kapcsolatos eljá rá si fejlemé nyekrő l vagy annak eredmé nyé rő l.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog (Rendelet 79. cikk)
Minden é rintett haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra jogosult, ha megı́té lé se szerint a szemé lyes
adatainak, nem megfelelő kezelé se kö vetkezté ben megsé rtetté k a Rendelet szerinti jogait.
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik(Rendelet 13. cikk)
1. Ha az é rintettre vonatkozó szemé lyes adatokat az é rintettő l gyű jtik, az adatkezelő a szemé lyes
adatok megszerzé sé nek idő pontjá ban az é rintett rendelkezé sé re bocsá tja a kö vetkező informá ció k
mindegyiké t:
a) az adatkezelő nek é s – ha van ilyen – az adatkezelő ké pviselő jé nek a kilé te é s elé rhető sé gei;
b) az adatvé delmi tisztviselő elé rhető sé gei, ha van ilyen;
c) a szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja, valamint az adatkezelé s jogalapja;

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek f) pontjá n (jogos é rdeké rvé nyesı́té s) alapuló adatkezelé s
eseté n, az adatkezelő vagy harmadik fé l jogos é rdekei;
e) adott esetben a szemé lyes adatok cı́mzettjei, illetve a cı́mzettek kategó riá i, ha van ilyen;
f) adott esetben annak té nye, hogy az adatkezelő harmadik orszá gba vagy nemzetkö zi szervezet
ré szé re kı́vá nja tová bbı́tani a szemé lyes adatokat, tová bbá a Bizottsá g megfelelő sé gi hatá rozatá nak
lé te vagy annak hiá nya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdé sé nek
má sodik albekezdé sé ben emlı́tett adattová bbı́tá s eseté n a megfelelő é s alkalmas garanciá k
megjelö lé se, valamint az azok má solatá nak megszerzé sé re szolgá ló mó dokra vagy az azok
elé rhető sé gé re való hivatkozá s.
2. Az 1. pontban emlı́tett informá ció k mellett az adatkezelő a szemé lyes adatok megszerzé sé nek
idő pontjá ban, annak é rdeké ben, hogy a tisztessé ges é s á tlá tható adatkezelé st biztosı́tsa, az
é rintettet a kö vetkező kiegé szı́tő informá ció kró l tá jé koztatja:
a) a szemé lyes adatok tá rolá sá nak idő tartamá ró l, vagy ha ez nem lehetsé ges, ezen idő tartam
meghatá rozá sá nak szempontjairó l;
b) az é rintett azon jogá ró l, hogy ké relmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes
adatokhoz való hozzá fé ré st, azok helyesbı́té sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s
tiltakozhat az ilyen szemé lyes adatok kezelé se ellen, valamint az é rintett adathordozható sá ghoz
való jogá ró l;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontjá n (az é rintett hozzá já rulá sa) vagy a 9. cikk (2)
bekezdé sé nek a) pontjá n (az é rintett hozzá já rulá sa) alapuló adatkezelé s eseté n a hozzá já rulá s
bá rmely idő pontban tö rté nő visszavoná sá hoz való jog, amely nem é rinti a visszavoná s elő tt a
hozzá já rulá s alapjá n vé grehajtott adatkezelé s jogszerű sé gé t;
d) a felü gyeleti ható sá ghoz cı́mzett panasz benyú jtá sá nak jogá ró l;
e) arró l, hogy a szemé lyes adat szolgá ltatá sa jogszabá lyon vagy szerző dé ses kö telezettsé gen alapul
vagy szerző dé s kö té sé nek elő felté tele-e, valamint hogy az é rintett kö teles-e a szemé lyes adatokat
megadni, tová bbá hogy milyen lehetsé ges kö vetkezmé nyeikkel já rhat az adatszolgá ltatá s
elmaradá sa;
f) a Rendelet 22. cikk (1) é s (4) bekezdé sé ben emlı́tett automatizá lt dö nté shozatal té nye, ideé rtve a
pro ilalkotá st is, valamint legalá bb ezekben az esetekben az alkalmazott logiká ra é s arra
vonatkozó an é rthető informá ció k, hogy az ilyen adatkezelé s milyen jelentő sé ggel, é s az é rintettre
né zve milyen vá rható kö vetkezmé nyekkel bı́r.
3. Ha az adatkezelő a szemé lyes adatokon a gyű jté sü k cé ljá tó l elté rő cé lbó l tová bbi adatkezelé st
kı́vá n vé gezni, a tová bbi adatkezelé st megelő ző en tá jé koztatnia kell az é rintettet errő l az elté rő

cé lró l é s a (2) bekezdé sben emlı́tett minden relevá ns kiegé szı́tő informá ció ró l.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó , ha é s amilyen mé rté kben az é rintett má r rendelkezik az
informá ció kkal.
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg (Rendelet 14. cikk)
1. Ha a szemé lyes adatokat nem az é rintettő l szerezté k meg, az adatkezelő az é rintett
rendelkezé sé re bocsá tja a kö vetkező informá ció kat:
a) az adatkezelő nek é s – ha van ilyen – az adatkezelő ké pviselő jé nek a kilé te é s elé rhető sé gei;
b) az adatvé delmi tisztviselő elé rhető sé gei, ha van ilyen;
c) a szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja, valamint az adatkezelé s jogalapja;
d) az é rintett szemé lyes adatok kategó riá i;
e) a szemé lyes adatok cı́mzettjei, illetve a cı́mzettek kategó riá i, ha van ilyen;
f) adott esetben annak té nye, hogy az adatkezelő valamely harmadik orszá gbeli cı́mzett vagy
valamely nemzetkö zi szervezet ré szé re kı́vá nja tová bbı́tani a szemé lyes adatokat, tová bbá a
Bizottsá g megfelelő sé gi hatá rozatá nak lé te vagy annak hiá nya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47.
cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdé sé nek má sodik albekezdé sé ben emlı́tett adattová bbı́tá s eseté n a
megfelelő é s alkalmas garanciá k megjelö lé se, valamint az ezek má solatá nak megszerzé sé re
szolgá ló mó dokra vagy az elé rhető sé gü kre való hivatkozá s.
2. Az 1. pontban emlı́tett informá ció k mellett az adatkezelő az é rintett rendelkezé sé re bocsá tja az
é rintettre né zve tisztessé ges é s á tlá tható adatkezelé s biztosı́tá sá hoz szü ksé ges kö vetkező
kiegé szı́tő informá ció kat:
a) a szemé lyes adatok tá rolá sá nak idő tartama, vagy ha ez nem lehetsé ges, ezen idő tartam
meghatá rozá sá nak szempontjai;
b) ha az adatkezelé s a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek f) pontjá n (jogos é rdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fé l jogos é rdekeirő l;
c) az é rintett azon joga, hogy ké relmezheti az adatkezelő tő l a rá vonatkozó szemé lyes adatokhoz
való hozzá fé ré st, azok helyesbı́té sé t, tö rlé sé t vagy kezelé sé nek korlá tozá sá t, é s tiltakozhat a
szemé lyes adatok kezelé se ellen, valamint az é rintett adathordozható sá ghoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontjá n (az é rintett hozzá já rulá sa) vagy a 9. cikk (2)
bekezdé sé nek a) pontjá n (az é rintett hozzá já rulá sa) alapuló adatkezelé s eseté n a hozzá já rulá s

bá rmely idő pontban való visszavoná sá hoz való jog, amely nem é rinti a visszavoná s elő tt a
hozzá já rulá s alapjá n vé grehajtott adatkezelé s jogszerű sé gé t;
e) a valamely felü gyeleti ható sá ghoz cı́mzett panasz benyú jtá sá nak joga;
f) a szemé lyes adatok forrá sa é s adott esetben az, hogy az adatok nyilvá nosan hozzá fé rhető
forrá sokbó l szá rmaznak-e;
g) a Rendelet 22. cikk (1) é s (4) bekezdé sé ben emlı́tett automatizá lt dö nté shozatal té nye, ideé rtve a
pro ilalkotá st is, valamint legalá bb ezekben az esetekben az alkalmazott logiká ra é s arra vonatkozó
é rthető informá ció k, hogy az ilyen adatkezelé s milyen jelentő sé ggel, é s az é rintettre né zve milyen
vá rható kö vetkezmé nyekkel bı́r.
3. Az adatkezelő az 1. é s 2. pont szerinti tá jé koztatá st az alá bbiak szerint adja meg:
a) a szemé lyes adatok kezelé sé nek konkré t kö rü lmé nyeit tekintetbe vé ve, a szemé lyes adatok
megszerzé sé tő l szá mı́tott é szszerű hatá ridő n, de legké ső bb egy hó napon belü l;
b) ha a szemé lyes adatokat az é rintettel való kapcsolattartá s cé ljá ra haszná ljá k, legalá bb az
é rintettel való első kapcsolatfelvé tel alkalmá val; vagy
c) ha vá rható an má s cı́mzettel is kö zlik az adatokat, legké ső bb a szemé lyes adatok első alkalommal
való kö zlé sekor.
4. Ha az adatkezelő a szemé lyes adatokon a megszerzé sü k cé ljá tó l elté rő cé lbó l tová bbi
adatkezelé st kı́vá n vé gezni, a tová bbi adatkezelé st megelő ző en tá jé koztatnia kell az é rintettet errő l
az elté rő cé lró l é s a 2. pontban emlı́tett minden relevá ns kiegé szı́tő informá ció ró l.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha é s amilyen mé rté kben:
a) az é rintett má r rendelkezik az informá ció kkal;
b) a szó ban forgó informá ció k rendelkezé sre bocsá tá sa lehetetlennek bizonyul, vagy ará nytalanul
nagy erő feszı́té st igé nyelne, kü lö nö sen a kö zé rdekű archivá lá s cé ljá bó l, tudomá nyos é s tö rté nelmi
kutatá si cé lbó l vagy statisztikai cé lbó l, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdé sé ben foglalt felté telek é s
garanciá k igyelembevé telé vel vé gzett adatkezelé s eseté ben, vagy amennyiben az e cikk (1)
bekezdé sé ben emlı́tett kö telezettsé g való szı́nű sı́thető en lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszé lyeztetné ezen adatkezelé s cé ljainak elé ré sé t. Ilyen esetekben az adatkezelő nek megfelelő
inté zkedé seket kell hoznia – az informá ció k nyilvá nosan elé rhető vé té telé t is ideé rtve – az é rintett
jogainak, szabadsá gainak é s jogos é rdekeinek vé delme é rdeké ben;
c) az adat megszerzé sé t vagy kö zlé sé t kifejezetten elő ı́rja az adatkezelő re alkalmazandó unió s vagy
tagá llami jog, amely az é rintett jogos é rdekeinek vé delmé t szolgá ló megfelelő inté zkedé sekrő l

rendelkezik; vagy
d) a szemé lyes adatoknak valamely unió s vagy tagá llami jogban elő ı́rt szakmai titoktartá si
kö telezettsé g alapjá n, ideé rtve a jogszabá lyon alapuló titoktartá si kö telezettsé get is, bizalmasnak
kell maradnia.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a pro ilalkotást (Rendelet 22. cikk)
1. Az é rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizá ró lag automatizá lt adatkezelé sen –
ideé rtve a pro ilalkotá st is – alapuló dö nté s hatá lya, amely rá né zve joghatá ssal já rna vagy ő t
hasonló ké ppen jelentő s mé rté kben é rintené .
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a dö nté s:
a) az é rintett é s az Adatkezelő kö zö tti szerző dé s megkö té se vagy teljesı́té se é rdeké ben szü ksé ges;
b) meghozatalá t az Adatkezelő re alkalmazandó olyan unió s vagy tagá llami jog teszi lehető vé , amely
az é rintett jogainak é s szabadsá gainak, valamint jogos é rdekeinek vé delmé t szolgá ló megfelelő
inté zkedé seket is megá llapı́t; vagy
c) az é rintett kifejezett hozzá já rulá sá n alapul.
3. A 2. pont a) é s c) pontjá ban emlı́tett esetekben az Adatkezelő kö teles megfelelő inté zkedé seket
tenni az é rintett jogainak, szabadsá gainak é s jogos é rdekeinek vé delme é rdeké ben, ideé rtve az
é rintettnek legalá bb azt a jogá t, hogy az Adatkezelő ré szé rő l emberi beavatkozá st ké rjen,
á llá spontjá t kifejezze, é s a dö nté ssel szemben kifogá st nyú jtson be.
4. A 2. pontban emlı́tett dö nté sek nem alapulhatnak a szemé lyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1)
bekezdé sé ben emlı́tett kü lö nleges kategó riá in, kivé ve, ha a 9. cikk (2) bekezdé sé nek a) vagy g)
pontja alkalmazandó , é s az é rintett jogainak, szabadsá gainak é s jogos é rdekeinek vé delme
é rdeké ben megfelelő inté zkedé sek megté telé re kerü lt sor.
Korlátozások (Rendelet 23. cikk)
1. Az Adatkezelő re vagy adatfeldolgozó ra alkalmazandó unió s vagy tagá llami jog jogalkotá si
inté zkedé sekkel korlá tozhatja a Rendelet 12–22. cikkben é s a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatá rozott jogokkal é s kö telezettsé gekkel ö sszhangban lé vő rendelkezé sei
tekinteté ben az 5. cikkben foglalt jogok é s kö telezettsé gek hatá lyá t, ha a korlá tozá s tiszteletben
tartja az alapvető jogok é s szabadsá gok lé nyeges tartalmá t, valamint az alá bbiak vé delmé hez
szü ksé ges é s ará nyos inté zkedé s egy demokratikus tá rsadalomban:
a) nemzetbiztonsá g;

b) honvé delem;
c) kö zbiztonsá g;
d) bű ncselekmé nyek megelő zé se, nyomozá sa, felderı́té se vagy a vá deljá rá s lefolytatá sa, illetve
bü ntető jogi szankció k vé grehajtá sa, beleé rtve a kö zbiztonsá got fenyegető veszé lyekkel szembeni
vé delmet é s e veszé lyek megelő zé sé t;
e) az Unió vagy valamely tagá llam egyé b fontos, á ltalá nos kö zé rdekű cé lkitű zé sei, kü lö nö sen az
Unió vagy valamely tagá llam fontos gazdasá gi vagy pé nzü gyi é rdeke, beleé rtve a monetá ris, a
kö ltsé gveté si é s az adó zá si ké rdé seket, a né pegé szsé gü gyet é s a szociá lis biztonsá got;
f) a bı́ró i fü ggetlensé g é s a bı́ró sá gi eljá rá sok vé delme;
g) a szabá lyozott foglalkozá sok eseté ben az etikai vé tsé gek megelő zé se, kivizsgá lá sa, felderı́té se é s
az ezekkel kapcsolatos eljá rá sok lefolytatá sa;
h) az a)–e) é s a g) pontban emlı́tett esetekben – aká r alkalmanké nt – a kö zhatalmi feladatok
ellá tá sá hoz kapcsoló dó ellenő rzé si, vizsgá lati vagy szabá lyozá si tevé kenysé g;) az é rintett vé delme
vagy má sok jogainak é s szabadsá gainak vé delme;j) polgá ri jogi kö vetelé sek é rvé nyesı́té se.
2. Az 1. pontban emlı́tett jogalkotá si inté zkedé sek adott esetben ré szletes rendelkezé seket
tartalmaznak legalá bb:
a) az adatkezelé s cé ljaira vagy az adatkezelé s kategó riá ira,
b) a szemé lyes adatok kategó riá ira,
c) a bevezetett korlá tozá sok hatá lyá ra,
d) a visszaé lé sre, illetve a jogosulatlan hozzá fé ré sre vagy tová bbı́tá s megakadá lyozá sá t cé lzó
garanciá kra,
e) az Adatkezelő meghatá rozá sá ra vagy az Adatkezelő k kategó riá inak meghatá rozá sá ra,
f) az adattá rolá s idő tartamá ra, valamint az alkalmazandó garanciá kra, igyelembe vé ve az
adatkezelé s vagy az adatkezelé si kategó riá k jellegé t, hatá lyá t é s cé ljait,
g) az é rintettek jogait é s szabadsá gait é rintő kocká zatokra, é s
h) az é rintettek arra vonatkozó jogá ra, hogy tá jé koztatá st kapjanak a korlá tozá sró l, kivé ve, ha ez
há trá nyosan befolyá solhatja a korlá tozá s cé ljá t.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
1. Ha az adatvé delmi incidens való szı́nű sı́thető en magas kocká zattal já r a termé szetes szemé lyek
jogaira é s szabadsá gaira né zve, az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l tá jé koztatja az
é rintettet az adatvé delmi incidensrő l.
2. Az 1. pontban emlı́tett, az é rintett ré szé re adott tá jé koztatá sban vilá gosan é s kö zé rthető en
ismertetni kell az adatvé delmi incidens jellegé t, é s kö zö lni kell legalá bb a Rendelet 33. cikk (3)
bekezdé sé nek b), c) é s d) pontjá ban emlı́tett informá ció kat é s inté zkedé seket.
3. Az é rintettet nem kell az 1. pontban emlı́tettek szerint tá jé koztatni, ha a kö vetkező felté telek
bá rmelyike teljesü l:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai é s szervezé si vé delmi inté zkedé seket hajtott vé gre, é s ezeket
az inté zkedé seket az adatvé delmi incidens á ltal é rintett adatok tekinteté ben alkalmaztá k, kü lö nö sen
azokat az inté zkedé seket – mint pé ldá ul a titkosı́tá s alkalmazá sa –, amelyek a szemé lyes adatokhoz
való hozzá fé ré sre fel nem jogosı́tott szemé lyek szá má ra é rtelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvé delmi incidenst kö vető en olyan tová bbi inté zkedé seket tett, amelyek
biztosı́tjá k, hogy az é rintett jogaira é s szabadsá gaira jelentett, az 1. pontban emlı́tett magas
kocká zat a tová bbiakban való szı́nű sı́thető en nem való sul meg;
c) a tá jé koztatá s ará nytalan erő feszı́té st tenne szü ksé gessé . Ilyen esetekben az é rintetteket
nyilvá nosan kö zzé tett informá ció k ú tjá n kell tá jé koztatni, vagy olyan hasonló inté zkedé st kell hozni,
amely biztosı́tja az é rintettek hasonló an haté kony tá jé koztatá sá t.
4. Ha az Adatkezelő mé g nem é rtesı́tette az é rintettet az adatvé delmi incidensrő l, a felü gyeleti
ható sá g, miutá n mé rlegelte, hogy az adatvé delmi incidens való szı́nű sı́thető en magas kocká zattal
já r-e, elrendelheti az é rintett tá jé koztatá sá t, vagy megá llapı́thatja a 3. pontban emlı́tett felté telek
valamelyiké nek teljesü lé sé t.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog .

(Rendelet 77. cikk)

1. Az egyé b kö zigazgatá si vagy bı́ró sá gi jogorvoslatok sé relme né lkü l, minden é rintett jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felü gyeleti ható sá gná l – kü lö nö sen a szoká sos tartó zkodá si helye, a
munkahelye vagy a felté telezett jogsé rté s helye szerinti tagá llamban –, ha az é rintett megı́té lé se
szerint a rá vonatkozó szemé lyes adatok kezelé se megsé rti e rendeletet.
2. Az a felü gyeleti ható sá g, amelyhez a panaszt benyú jtottá k, kö teles tá jé koztatni az ü gyfelet a
panasszal kapcsolatos eljá rá si fejlemé nyekrő l é s annak eredmé nyé rő l, ideé rtve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapjá n az ü gyfé l jogosult bı́ró sá gi jogorvoslattal é lni.
3. Jogorvoslati lehető sé ggel, panasszal a Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá gná l

lehet é lni:
Né v: Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g
Szé khely: 1125 Budapest, Szilá gyi Erzsé bet fasor 22/C.
Levelezé si cı́m: 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 egyé b kö zigazgatá si vagy nem bı́ró sá gi ú tra tartozó jogorvoslatok sé relme né lkü l, minden
termé szetes é s jogi szemé ly jogosult a haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra a felü gyeleti ható sá g rá
vonatkozó , jogilag kö telező erejű dö nté sé vel szemben.
2. Az egyé b kö zigazgatá si vagy nem bı́ró sá gi ú tra tartozó jogorvoslatok sé relme né lkü l, minden
é rintett jogosult a haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapjá n illeté kes
felü gyeleti ható sá g nem foglalkozik a panasszal, vagy há rom hó napon belü l nem tá jé koztatja az
é rintettet a 77. cikk alapjá n benyú jtott panasszal kapcsolatos eljá rá si fejlemé nyekrő l vagy annak
eredmé nyé rő l.
3. A felü gyeleti ható sá ggal szembeni eljá rá st a felü gyeleti ható sá g szé khelye szerinti tagá llam
bı́ró sá ga elő tt kell megindı́tani.
4. Ha a felü gyeleti ható sá g olyan dö nté se ellen indı́tanak eljá rá st, amellyel kapcsolatban az
egysé gessé gi mechanizmus kereté ben a Testü let elő ző leg vé lemé nyt bocsá tott ki vagy dö nté st
hozott, a felü gyeleti ható sá g kö teles ezt a vé lemé nyt vagy dö nté st a bı́ró sá gnak megkü ldeni.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog (Rendelet 79. cikk)
1. A rendelkezé sre á lló kö zigazgatá si vagy nem bı́ró sá gi ú tra tartozó jogorvoslatok – kö ztü k a
felü gyeleti ható sá gná l tö rté nő panaszté telhez való , Rendelet 77. cikk szerinti jog – sé relme né lkü l,
minden é rintett haté kony bı́ró sá gi jogorvoslatra jogosult, ha megı́té lé se szerint a szemé lyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelé se kö vetkezté ben megsé rtetté k az e rendelet szerinti

jogait.
2. Az adatkezelő vel vagy az adatfeldolgozó val szembeni eljá rá st az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevé kenysé gi helye szerinti tagá llam bı́ró sá ga elő tt kell megindı́tani. Az ilyen eljá rá s
megindı́tható az é rintett szoká sos tartó zkodá si helye szerinti tagá llam bı́ró sá ga elő tt is, kivé ve, ha
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagá llamnak a kö zhatalmi jogkö ré ben eljá ró
kö zhatalmi szerve.

VII. - AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ
INTÉZKEDÉSEI
1. Az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkü l, de mindenfé leké ppen a ké relem beé rkezé sé tő l
szá mı́tott egy hó napon belü l tá jé koztatja az é rintettet a jogai gyakorlá sá ra irá nyuló ké relme
nyomá n hozott inté zkedé sekrő l.
2. Szü ksé g eseté n, igyelembe vé ve a ké relem ö sszetettsé gé t é s a ké relmek szá má t, ez a hatá ridő
tová bbi ké t hó nappal meghosszabbı́tható . A hatá ridő meghosszabbı́tá sá ró l az Adatkezelő a
ké sedelem okainak megjelö lé sé vel a ké relem ké zhezvé telé tő l szá mı́tott egy hó napon belü l
tá jé koztatja az é rintettet.
3. Ha az é rintett elektronikus ú ton nyú jtotta be a ké relmet, a tá jé koztatá st lehető sé g szerint
elektronikus ú ton kell megadni, kivé ve, ha az é rintett azt má ské nt ké ri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz inté zkedé seket az é rintett ké relme nyomá n, ké sedelem né lkü l, de
legké ső bb a ké relem beé rkezé sé tő l szá mı́tott egy hó napon belü l tá jé koztatja az é rintettet az
inté zkedé s elmaradá sá nak okairó l, valamint arró l, hogy az é rintett panaszt nyú jthat be valamely
felü gyeleti ható sá gná l, é s é lhet bı́ró sá gi jogorvoslati jogá val.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. é s 14. cikk szerinti informá ció kat é s az é rintett jogairó l szó ló
tá jé koztatá st (Rendelt 15-22. é s 34. cikk) é s inté zkedé st dı́jmentesen biztosı́tja. Ha az é rintett
ké relme egyé rtelmű en megalapozatlan vagy – kü lö nö sen ismé tlő dő jellege miatt – tú lzó , az
Adatkezelő , igyelemmel a ké rt informá ció vagy tá jé koztatá s nyú jtá sá val vagy a ké rt inté zkedé s
meghozatalá val já ró adminisztratı́v kö ltsé gekre:
a) dı́jat szá mı́that fel, vagy
b) megtagadhatja a ké relem alapjá n tö rté nő inté zkedé st.
A ké relem egyé rtelmű en megalapozatlan vagy tú lzó jellegé nek bizonyı́tá sa az Adatkezelő t terheli.
6. Ha az Adatkezelő nek megalapozott ké tsé gei vannak a ké relmet benyú jtó termé szetes szemé ly
kilé té vel kapcsolatban, tová bbi, az é rintett szemé lyazonossá gá nak megerő sı́té sé hez szü ksé ges

informá ció k nyú jtá sá t ké rheti.
A vonatkozó jogszabá lyok esetleges mó dosulá sa miatt elő fordulhat, hogy a fenti adatkezelé si
tá jé koztató is ennek megfelelő en mó dosul. Ilyen esetekben a bekö vetkezett vá ltozá sokró l
tá jé koztatá st biztosı́tunk. Amennyiben a vá ltozá sok é rintik az On hozzá já rulá sá n alapuló
adatkezelé st, szü ksé g eseté n ismé telten ké rni fogjuk az On hozzá já rulá sá t.
Hatá lyos, 2018 má jus 25.

