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1. BEVEZETÉS 

A Garzo-Elektro Kft (továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok 
védelmére, a kötelező jogi rendelkezések  betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 
 
Az Adatkezelő adatai: 
Cég rövid neve: Garzo-Elektro Kft 
Cég székhelye:  2113 Erdőkertes, Aradi utca 2. 
Cég fióktelepe: 1047 Budapest, Baross utca 110. 
Cégjegyzékszám: 13-09-161675 
Adószám: 10958210-2-13 
e-mail cím: gaelkft@gmail.com 
Telefonszám: +36 30 941 5608 
  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az Adatkezelő 
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: bejelentés folyamatban 

 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és 
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 
 
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült: 
- 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
- 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
- 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
- 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben - , 
hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az 
adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak 
aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi 
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2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok 
feldolgozását végzi; 

- adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű 
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. 
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 

- adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az 
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

- adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés. 

- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 
történő korlátozása céljából; 

- bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére 
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba 
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;  
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- EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés 
alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvez; 

- érintett (vagy: Ön): azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes 
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A 
továbbiakban: Érintett, vagy Ön. 

- harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

- kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet 
folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy 
adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő 
adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának 
egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja; 

- közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

- különleges adat:  
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 
adat; 
- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  
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- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

-adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

 

-adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

-közérdekű adat:  az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen 
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;  

 

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel 
helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az Érintett 
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó 
személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes 
adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra 
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény 
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken 
alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). 
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Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 
az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes 
személyes adatra nézve teljesülnek. 

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik 
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett 
kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok 
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és 
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést 
elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg. 

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat 
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, 
hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a 
nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni 
kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a 
szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden 
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így 
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok 
továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. 

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak 
a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem 
tesz 

– az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik. 

4. KEZELT ADATOK KÖRE, IDEJE, CÉLJA 

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy 
önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon 
vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  
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Regisztráció nélküli, számlás vásárlás (magánszemély, vállalkozó). 
Kezelt adatok köre: 
vezetéknév, keresztnév,  
telefonszám, 
e-mail cím, 
számlázási cím (irányítószám, ország, város, közterület neve-, megnevezése, házszám, emelet, ajtó) 
 
Regisztráció nélküli vásárlás cég esetében: 
Kezelt adatok köre: 
cég rövid neve, 
cég számlázási címe (irányítószám, ország, város, közterület neve-, megnevezése, házszám, emelet, ajtó), 
cég adószáma, 
cég elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)  
 
A kezelt adatok időtartama: A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a 
vásárlás alkalmával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha az Érintett nem kéri adatainak 
törlését, úgy Adatkezelő a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli rendszeréből. 
A kezelt adatok célja: Üzletünkben történő vásárlási lehetőség biztosítása, számlázás lehetővé tétele, 
megrendelés kiszállítása, illetve ismételt vásárlás esetén a számla kiállításához Érintett kötelező adatainak 
hozzárendelése a számlához.  
Az adatkezelés jogalapja: vásárló önkéntes hozzájárulása 
 
Egyéb célú adatkezelés: 
Kezelt adatok köre:  
név, e-mail cím 
adatkezelés célja: az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során 
Érintett által megadott személyes adatait, email címét és nevét felhasználja annak céljából, hogy 
Adatkezelő a szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el. 
adatkezelés időtartama: mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Érintett nem kéri 
levételét emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további akciókkal, ajánlatokkal nem 
keresi meg Érintettet.. 
adatkezelés jogalapja: vásárló önkéntes hozzájárulása 
 

Az Adatkezelő tevékenységéhez másik Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait nem veszi 
igénybe: 

 
A weblap látogatóinak adatai esetében: 

A weboldal üzemeltetője, tárhely szolgáltatója:  NOBONET Informatikai Kft 

Az Adatkezelő a weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem 
rögzít. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső 
szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók 
követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az 
egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. 

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a „Google Analytics”. végzi, szolgáltatás keretében. 
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 Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik) 
Adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai, statisztikai adatainak független mérését 
és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a 
Google a https://www.google.com/analytics/ címen nyújt részletes felvilágosítást. 
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics Felhasználó 
számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A 
webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlapon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai 
célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása 
nehézkes, azonban az nem zárható ki. 
A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek 
átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel, hogy 
kiértékelje a felhasználók honlaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a honlap használatának 
gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen Adatkezelő   felé. A 
Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem 
kapcsolja össze más adatokkal. 
Kezelt adatok köre: Analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a 
számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. 
Adatkezelés időtartama: a cookie jellegétől függően változó 

 Adatvédelmi technikai megoldás leírása: 
az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing 
hirdetéseket nem futtat,  így cookie-k elhelyezését nem eszközöl.  Webes jelzők és hasonló technológiák 
használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes 
helyekről. Ezen adatok felhasználásával csak mérési szolgáltatásokat nyújtanak. Az így kapott adatok a 
látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. 
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve 
megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / 
Adatvédelem menüpontban érhetőek el. 

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:  

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/  

Hírlevél: 
 A weblap látogatása regisztráció nélkül működik, így hírlevelet sem küldünk az oldal látogatóinak. 
Akcióinkról, újdonságainkról, árainkról, a forgalmazott termékek gyártóiról  honlapunkon tájékoztatjuk 
partnereinket. Amennyiben ez a jövőben változni fog, szintén a honlapunkon közzétett tájékoztatóban 
tudatjuk látogatóinkkal.  
 
 

5. ADATFELDOLGOZÁS 
Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a 
szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó csak Adatkezelő 
utasításának, döntéseinek végrehajtására jogosult. Jelenleg Adatfeldoldolgozót nem veszünk igénybe. 
 

6. ADATBIZTONSÁG 
Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, 
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gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel 
gondoskodik.  
 

7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 

a) Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés  
Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos 
információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre 
irányuló kérelmét írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az 
információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Ön részére, kivéve, ha  
Érintett azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon 
keresztül Adatkezelő nem ad.  
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: 
Garzo-Elektro Kft. 
Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Aradi utca 2.. 
E-mail cím: gaelkft@gmail.com  
Telefonszám: +36-30-941-5608 
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: 
   • kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének 
tekintetében, 
   • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a 
későbbiekben, 
   • adatforrás megjelölése. 
Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen 
biztosítja Érintett részére. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az 
információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a 
rendelkezésére.  
Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért 
egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen, illetve a 7. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet. 
 
b) Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 
Az Ön írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Érintett által, írásban vagy az 
Adatkezelő üzletében személyesen megjelölt, pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok 
kiegészítését elvégzi, Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 
helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 
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c) Adatkezelés korlátozáshoz való jog 
Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha 
   • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását, 
   • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
   • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival 
szemben. 
Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt 
kezelni. Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
d). Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes 
adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  
   - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más 
módon kezelte;  
   - Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja;  
   - Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az 
adatkezelésre, 
   - Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik 
   -  a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli 
   - a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  
Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges  
   - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
   - népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 
   - a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 
amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 
adatkezelést; vagy 
   - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
e) Adathordozhatósághoz való jog 
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa 
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Adatkezelő rendszerében megtalálható Érintett által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa 
meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül felhasználhassa. Minden esetben az Érintett által 
átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. 
statisztika stb.) 
Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes 
adatokat: 
   • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
   • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 
   • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható 
Adatkezelő rendszerében. 
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem 
alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az 
arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy Érintett személyesen Adatkezelő 
székhelyén megjelenjen a jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő be tudja azonosítani az 
igénylő Érintettet a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Érintett e jog keretében azon adatok 
hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár 
automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért Érintett e jogának gyakorlását 
követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását. 
 
f) Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 
Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 
ideértve a profilalkotást is illetve Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes 
adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Érintett 
tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a hivatkozott személyes adatokat Adatkezelő törli a 
rendszeréből. 
Érintett tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.  
 
g) Kérelem teljesítésének határideje 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a 7/a – 7/f pont szerinti bármely kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta 
be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Érintett másként kéri. 
 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.  
Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy 
azonosítsa Érintettet. Ha Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az 
ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel 
vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség 
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merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján: 
   • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy 
   • Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 
 

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint Érintett 
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok 
körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett 
intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül 
tájékoztatja Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. 
 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot a honlapot használó, illetve a 
szolgáltatást igénybe vevő Érintett előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa a honlapján 
keresztül. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Érintettel szemben, kivéve, ha 
a módosítások ellen a Érintett tiltakozik. Érintett a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, 
elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat. 
Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap 
használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Érintettel szembeni kártérítés 
érvényesítésére. 
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért 
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget 
vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
 

11. HATÁLYBA LÉPÉS 
Az adatkezelési szabályzat 2018.05.25-én lép hatályba 
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