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I. BEVEZETŐ, ALAPELVEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

A BMVK Alapítvány (7621 Pécs Felsőmalom u. 13., adószáma. 19033039-2-02; képviseli: Pohl Marietta
ügyvezető)  továbbiakban „Adatkezelő”)  mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai
Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről  és  az ilyen adatok  szabad áramlásáról  szóló  2016/679.  számú rendelete  (2016.  április  27.)
(további  említése  esetén,  mint  „Rendelet”,  vagy  „GDPR-rendelet”)   rendelkezéseinek  és  a  vonatkozó
törvényeknek megfelelően jár el. 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az „Érintett” személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Jelen Tájékoztató
tömör,  egyszerű  módon  foglalja  össze,  hogy  az  Adatkezelő  milyen  adatokat  gyűjt,  azokat  miként
használhatja  fel,  továbbá  ismerteti  az  Adatkezelő  által  igénybe  vett  eszközöket  és  az  Érintett
adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.
Részletes  szabályozás  az  említett  Rendeletben  és  a  kapcsolódó  jogi  aktusokban  található,  további
információigény esetén javasolt a Rendelet tanulmányozása, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a
jelen Tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.
Jelen  Tájékoztató  célja,  hogy  az  Adatkezelő  biztosítsa  az  adatvédelem  alkotmányos  elveinek,  az
adatbiztonság  követelményeinek  érvényesülését,  megakadályozza  az  adatokhoz  való  jogosulatlan
hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, elvesztését, illetve nyilvánosságra hozatalát. 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapvetéseknek megfelelően jár el:
Adatkezelő időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési
szabályokról. 
Az  Adatkezelő  személyes  adatokat  az  adatkezelés  célhoz  kötöttségéhez  fűzött  elvárásnak  megfelelően
kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel. 
A begyűjtött személyes adat mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő
mértékű, amely szabály megtartásával az Adatkezelő eleget tesz az adattakarékosság elvének. 
Az  adatpontosság  jegyében  az  Adatkezelő  az  adott  cél  szempontjából  ésszerű  lépéseket  tesz  annak
érdekében, hogy az Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek
és megbízhatóak legyenek. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat marketing célokra kizárólag az Érintett beleegyezésével használja fel és
lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt az Érintett megtiltsa. 
Az Adatkezelő arányos és teljeskörű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatainak
védelmét biztosítsa jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is részletezettek szerint, beleértve az olyan eseteket,
ha azokat harmadik fél számára továbbítja. 
Jelen Tájékoztató  hatálya felöleli  az Adatkezelő teljes adatkezelési  tevékenységét,  ennek megfelelően az
kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag – az Adatkezelő szolgáltatásait  igénybe vevő, az Adatkezelővel
gazdasági  (üzleti)  tevékenysége  során  kapcsolatba  kerülő  gazdálkodó  és  egyéb  szervezetek,  partner
intézmények kapcsolattartói, munkavállalói, tagjai, megbízottjai, stb. mint Érintettek, az Adatkezelő meglévő
és leendő munkavállalóinak (álláskeresők/pályázók)  a személyes adatai  kezelésére is,  a  http://bmvk.hu/
weboldal használatára, az Adatkezelőnél működtetett elektronikus megfigyelő rendszert érintő adatkezelésre,
továbbá az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 Rendelet,  GDPR-rendelet: az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  (EU)  a  természetes  személyeknek  a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);

 Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 Szvtv.: 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység

szabályairól szóló törvény;
 Art.:2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 Sztv.:2000. évi C. törvény a számvitelről;
 Áfa tv.: 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
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 Ptk: 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről;

 2018. évi XXXVIII. törvény.pdf  
 Személyes adat -  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”)  vonatkozó bármely

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;

 Különleges adat: 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, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
a bűnügyi személyes adat.

 Genetikai adat: egy természetes személy örökölt  vagy szerzett  genetikai  jellemzőire vonatkozó minden
olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi
információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből
ered;  

 Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden
olyan  sajátos  technikai  eljárásokkal  nyert  személyes  adat,  amely  lehetővé  teszi  vagy  megerősíti  a
természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;  

 Egészségügyi  adat: egy  természetes  személy  testi  vagy  pszichikai  egészségi  állapotára  vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó
olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,  felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel  útján,  összehangolás vagy összekapcsolás,  korlátozás,  törlés,
illetve megsemmisítés;

 Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 Adatkezelések nyilvántartása:  a GDPR Rendelet 30. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján
az  Adatkezelő  által  végzett  adatkezelési  tevékenységekről  szóló  nyilvántartás,  mely  tartalmazza  az
Adatkezelőre  vonatkozó  adatokon  túl  az  adatkezelés  megnevezését,  az  adatkezelés  célját,  az  érintettek
kategóriáit, a kezelt személyes adatok kategóriáit, ha lehetséges, a címzetteket akikkel az adatokat közölni
fogják, az adatfeldolgozó(k) nevét és elérhetőségeit,  továbbá – ha lehetséges - az egyes adatkategóriák
törlésére előirányzott határidőt,

 Címzett  - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel  vagy amellyel  a személyes adatot közlik, függetlenül  attól,  hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

 Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik  az  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  közvetlen  irányítása  alatt  a  személyes  adatok  kezelésére
felhatalmazást kaptak;

 Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 Profilalkotás -  személyes  adatok  automatizált  kezelésének  bármely  olyan  formája,  amelynek  során  a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen  a  munkahelyi  teljesítményhez,  gazdasági  helyzethez,  egészségi  állapothoz,  személyes
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preferenciákhoz,  érdeklődéshez,  megbízhatósághoz,  viselkedéshez,  tartózkodási  helyhez  vagy mozgáshoz
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 Adatvédelmet sértő esemény: Informatikai hiba, adatvédelmi incidens.
 Informatikai  hiba:  Az  informatikai  rendszer  működésében  tapasztalható,  a  munkát  akadályozó,  a

megszokottól  eltérő  működés,  szolgáltatás  megszakadás,  lassulás,  mely  nem  minősül  adatvédelmi
incidensnek,  de  az  informatikai  rendszer  bizalmasságát,  sértetlenségét  vagy  rendelkezésre  állását
veszélyeztetheti;

 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;

 Adatvédelmi Tisztviselő:  A Szervezet által az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR Rendelet) 37. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján kijelölt személy, akinek elérhetőségeit és jogállását
jelen Tájékoztató tartalmazza

 Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu 

III. ADATKEZELŐ (SZOLGÁLTATÓ) ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: BMVK Alapítvány
Székhelye: 7621 Pécs Felsőmalom u. 13
E-mail:  info@bmvk.hu
Tel.: +36 72 214-050
Fax:  +36 72 210-849
Honlap: www.bmvk.hu
Közösségi oldal: https://www.facebook.com/BaranyaMegyeiVallalkozoiKozpont 

IV.  ADATKEZELÉS CÉLJA,  A KEZELT ADATOK KÖRE,  ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA,  ADATOK MEGISMERÉSÉRE

JOGOSULTAK AZ ADATKEZELŐ SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐ,  AZ ADATKEZELŐ RENDEZVÉNYEIN RÉSZT VEVŐ
ÉRINTETTEK VONATKOZÁSÁBAN, A WWW.BMVK.HU   WEBOLDAL HASZNÁLATA

1. Adatkezelés célja és jogalapja
Adatkezelő a személyes adatokat  szerződés megkötése és teljesítése (amelyben az Érintett az egyik fél),
továbbá  jogos  érdekből kezeli  az  alábbi  esetekben:  szerződéskötési  szándék,  szerződés  teljesítése
(konferencia- rendezvény szervezése, mikrohitelalap – kezelés, vállalkozásfejlesztés, vásárszervezés – Expo,
kiállítás – társszervezőként részt  vesz egyéb kiállításokon, pályázatírás,  elnyert pályázatok igény szerinti
kezelése, inkubátorház – szolgáltatás).
Adatkezelő a Személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében, törvényi előírás alapján kezeli az
alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.).
Adatkezelő a személyes adatokat az  Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi
esetekben:  Hírlevél,  rendezvény-  és  konferencia  meghívó  küldése,  Kapcsolattartás  –  webes  felületen
eszközölt  Érintetti  megkeresések  megválaszolása–  anonim  felhasználó  azonosítók  (cookie,  vagy  süti)
alkalmazása során.

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
Az  Adatkezelő  a  fent  megjelölt  jogalapra  hivatkozva  a  személyes  adatokat  az  alábbi  táblázat(ok)ban
rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Szerződés  megkötése,
inkubátorház  -
szolgáltatás (amelyben  az
érintett  az  egyik  fél),
teljesítése,  továbbá  jogos
érdek alapján kezelt adatok

Személyes adat 
megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név,  telefonszám,  e-mail
cím

Megőrzési  idő  a  szerződés  teljesítése,
illetve  a  jogos  érdek  megszűnése  vagy  a
hozzá  kapcsolódó  törvényi  előírás  (Ptk.
6:22§) szerint 5 év
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Az Adatkezelő egyes szolgáltatásai tekintetében az adott jogalapon átvett további adatok: 

konferencia-
rendezvény
szervezése 
Érintetti  hozzájárulás,
továbbá  jogos  érdek
alapján kezelt adatok

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Név, telefonszám, e-mail cím Megőrzési  idő  a  konferencia  (és  a  hozzá

kapcsolódó  Érintetti  adatigénylés  –  így
különösen:  konferencia  anyagának
megküldése) lezárása, illetve a jogos érdek
megszűnése  vagy  a  hozzá  kapcsolódó
törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év

Mikrohitel  alap  –
kezelés,
vállalkozásfejlesztés,
pályázatírás
törvényi előírás
Érintetti  hozzájárulás,
továbbá  jogos  érdek
alapján kezelt adatok

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Név, telefonszám, e-mail cím
Amennyiben  a  szolgáltatást
természetes  személy  veszi
igénybe:  törvényi,  pályázati
előírásoknak  megfelelő  adatok.
(Minden  pályázat,  illetve
vállalkozás esetén egyedi adatok.
Jellemzően:  a  fentieken  túl:
lakcím,  születési  adatok,
adószám,  szükséges  pénzügyi
adatok  egyéni  vállalkozó
nyilvántartási  száma  és
székhelye,  bankszámlaszám,
szállítási  cím,  szállítási  név,
számlázási név, számlázási cím)

Megőrzési idő a szerződéses jogviszony és
az  előírt  utókövetési,  ellenőrzési,
megőrzési  idő  illetve  a  jogos  érdek
megszűnése,  továbbá a hozzá kapcsolódó
törvényi előírás (pályázat- típustól függően
eltérő)

Vásárszervezés  –
Expo,  kiállítás  –
társszervező  egyéb
kiállításokon törvényi
előírás
Érintetti  hozzájárulás,
továbbá  jogos  érdek
alapján kezelt adatok

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Név,  telefonszám,  e-mail  cím
(kapcsolattartás)
Amennyiben  a  szolgáltatást
természetes  személy  veszi
igénybe: a fentieken túl: lakcím,
adószám,  egyéni  vállalkozó
nyilvántartási  száma  és
székhelye,  bankszámlaszám,
szállítási  cím,  szállítási  név,
számlázási  név,  számlázási  cím)
VIP parkolóhelyre érkezők esetén
továbbá:  Név,  Gépjármű
rendszáma

Megőrzési idő a szerződéses jogviszony és
az ellenőrzési, megőrzési idő illetve a jogos
érdek  megszűnése,  továbbá  a  hozzá
kapcsolódó törvényi előírás

Számlázás
Törvényi  előírás  (jogi
kötelezettség teljesítése)
alapján kezelt adatok

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Számviteli bizonylatok adatai Sztv. 169. § (2) alapján legalább 8 év
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Érintett  önkéntes
hozzájárulásával
kezelt adatok
(Az  Érintetti
hozzájárulás
visszavonása módjáról
a  jelen  Tájékoztató
rendelkezik)

Személyes  adat
megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, email cím, telefonszám Megőrzési  idő  a leiratkozásig,  hozzájárulás
visszavonásáig

Weboldal  használata  során:  az
Érintett  számítógépének  IP-
címe;  Érintett  számítógépének
beállításától  függően  a
böngésző  és  az  operációs
rendszer  típusa,  Érintett
Weboldalakkal  kapcsolatos
aktivitására vonatkozó adatok.

Az  alkalmazott  (technikai  vagy  opcionális)
süti  élettartamának  lejártáig,  vagy  a  süti
Érintett  általi  törléséig.  Rosszindulatú
támadásból  eredő  adatvédelmi  incidens
esetén az incidens kivizsgálásig, lehetséges
jogkövetkezmények  alkalmazásáig,  de
legalább 2 évig.

rendezvényen  résztvevők
képmása  (külön  hozzájárulás,
tájékoztatás  alapján),  Szakmai
tapasztalati  adatok,  Szakmai
címek, titulusok

Hozzájárulás visszavonásáig

3. Az  adatok  megismerésére  jogosultak  :  Adatkezelő  az  adatokat  az  ügyfélkiszolgálással,
tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, továbbá a könyvelési, adózási
feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, mint címzettek felé továbbíthatja.

Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú egyaránt
4.  Általános tájékoztatás a sütikről 
A süti  (angolul  cookie)  egy  olyan  adat,  amit  a  meglátogatott  weboldal  küld  a  látogató  böngészőjének
(változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.
A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben
minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén
lévő adatokat módosítja.
4.2.  A  süti  lényege,  hogy  az  weboldalszolgáltatások  természeténél  fogva  szükség  van  arra,  hogy  egy
felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni.
A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet
arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van
építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics, AdWords), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben
pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
4.3.  A sütik fajtái: 
4.3.1.  Technikailag  elengedhetetlenül  szükséges  munkamenet  (session)  sütik:  amelyek  nélkül  az  oldal
egyszerűen  nem  működne  funkcionálisan,  ezek  a  felhasználó  azonosításához,  pl.  annak  kezeléséhez
szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a
szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem
jól  van  generálva,  akkor  session-hijacking  támadás  veszélye  fennáll,  ezért  feltétlenül  szükséges,  hogy
megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit,
amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
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4.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó
választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a
sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. 
4.3.3.  Teljesítményt  biztosító  sütik:  bár  nem sok közük van a "teljesítmény"-hez,  általában így nevezik
azokat  a  sütiket,  amelyek  információkat  gyűjtenek  a  felhasználónak  a  meglátogatott  weboldalon  belüli
viselkedéséről,  eltöltött  idejéről,  kattintásairól.  Ezek  jellemzően  harmadik  fél  alkalmazásai  (pl.  Google
Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait,

hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb

böngésző  ugyan  alapértelmezettként  automatikusan  elfogadja  a  sütiket,  de  ezek  általában

megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden

alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja
van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését,
továbbá  módja  van  bármikor  az  engedélyét  visszavonni,  az  egyedi  azonosító  jelet  törölni.
Mindezek  mellett  azonban  felhívjuk  a  figyelmet  arra,  hogy  előfordulhat,  hogy  bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 
Az adatkezelés  célja: a  honlap rendeltetésszerű  és  színvonalas  működésének biztosítása,  az  Adatkezelő
szolgáltatásai  minőségének  ellenőrzése  és  javítása,  a  rosszindulatú,  a  honlapot  támadó  látogatók
beazonosítása, valamint a látogatottság mérésére.

Az  adatok  megismerésére  jogosultak: az  Adatkezelő  informatikai  rendszere  felügyeletéért  és
karbantartásáért felelős munkatársak és esetleges adatfeldolgozók
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V. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

AZ ADATKEZELŐVEL GAZDASÁGI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGE SORÁN KAPCSOLATBA KERÜLŐ MEGBÍZOTTAK (PL. EGYÉNI 
VÁLLALKOZÓ, STB.), TOVÁBBÁ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KAPCSOLATTARTÓI, MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI, 
TAGJAI, MINT ÉRINTETTEK VONATKOZÁSÁBAN

1. Adatkezelés célja és jogalapja
Adatkezelő  a  személyes  adatokat  jogos  érdekből  kezeli  az  alábbi  esetekben: szerződéskötési  szándék,
szerződés megkötése és teljesítése, biztonsági funkció: székhely/telephely kamerás megfigyelése.
Adatkezelő a személyes adatokat Érintett   kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli   az alábbi  
esetekben: Marketing.

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt – Érintetti minőség szerinti - megőrzési ideig:

Jogos  érdek  alapján
kezelt adatok

Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
Név, email cím, telefonszám

Partneri  kapcsolattartók
esetében  továbbá:  partner
cégnél betöltött pozíció

Megbízottak/illetve  az  Adatkezelő
részére közvetlenül munkavégzést
folytató  érintettek  esetében  –
Érintetti  minőségtől  függően  -
emellett:  székhely;  adószám,
oktatás/ képzés, nyelvismeret 

Megőrzési idő a szerződés teljesítése, illetve
a  jogos  érdek  megszűnése  vagy  a  hozzá
kapcsolódó  törvényi  előírás  (Ptk.  6:22§)
szerint 5 év

vagyonvédelmi kamera felvétele Az  Szvtv.,  illetőleg  az  Adatkezelő
Elektronikus Megfigyelőrendszer Alkalmazási
Szabályzatában  rögzített  felhasználás
hiányában  a  rögzítéstől  számított  3
munkanap (Szvtv. 31. § (2) bekezdés)

Érintett  önkéntes
hozzájárulásával  kezelt
adatok
(Az  Érintetti
hozzájárulás
visszavonása  módjáról
a  jelen  Tájékoztató
rendelkezik)

Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
Név,  email  cím,  telefonszám,
kapcsolattartók  esetében  -
partner cégnél betöltött pozíció

Megőrzési  idő  a  leiratkozásig,  hozzájárulás
visszavonásáig

3. Az adatok megismerésére jogosultak  : Adatkezelő az adatokat az ügyfélkiszolgálással, az Adatkezelő
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, továbbá a könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói és adatfeldolgozói, mint címzettek felé továbbítja.
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VI. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MEGISMERÉSÉRE 
JOGOSULTAK AZ ADATKEZELŐHÖZ ÁLLÁSKERESŐKÉNT JELENTKEZŐ/PÁLYÁZÓ   ÉRINTETTEK VONATKOZÁSÁBAN

1. Adatkezelés célja és jogalapja
Adatkezelő  a  Személyes  adatokat  Érintett  kifejezett  és  önkéntes  hozzájárulása  alapján kezeli  az  alábbi
esetekben: Munkaerő toborzás, pályáztatási/kiválasztási eljárás lebonyolítása.
Adatkezelő  a  Személyes  adatokat  törvényi  előírás  alapján kezeli  az  alábbi  esetekben:  Mt-ben  foglalt
adatmegőrzési kötelezettség teljesítése.
2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Törvényi
kötelezettség  alapján
kezelt adatok. 
Érintett  önkéntes
hozzájárulásával
kezelt adatok
(Az  érintetti
hozzájárulás
visszavonása
módjáról  a  jelen
Tájékoztató
rendelkezik)

Személyes adat megnevezése Megőrzési/tárolási idő
név,  cím,  születési  adatok,
adószám,  TAJ  -  szám,  iskolai
végzettséget  igazoló  -
oklevelek, - tanúsítványok 

Önkéntes hozzájárulás: 
email  cím,  telefonszám,
bankszámlaszám,  gyermekek
száma

Törvényben rögzített ideig

A  hozzájárulás  visszavonásáig,
hozzájárulás  hiányában  a  pozíció
betöltéséig.

3. Az  adatok  megismerésére  jogosultak  :  Adatkezelő  az  adatokat  a  munkaügyi  feladatokat  ellátó
munkavállalói, továbbá az illetékes terület (bérszámfejtés) ellátó munkavállalói. 

VI. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az  Érintett  személyes  adatainak  jogos  érdek  alapján történő  kezelésére az  adatkezelő
székhelyének/telephelyének  biztonsági  megóvása,  vagyonvédelme,  az  Adatkezelő  munkavállalóinak  és
látogatóinak  élet-,  és  testi  épségének  megóvása,  veszélyes  anyagok  őrzése,  és  az  esetleges  rendkívüli
események körülményeinek kivizsgálása céljából kerül sor. 
A  tevekénységet  az  Adatkezelő  a  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint  a  magánnyomozói  tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.
Az  Adatkezelőnél  üzemeltetett  elektronikus  megfigyelőrendszer  alkalmazásának  részletes  szabályait  a
hatályos Kamerahasználati Szabályzat tartalmazza, mely az Adatkezelő honlapján elérhető.
Az Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli.

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek
szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Vagyon  -  és
személyvédelem

Személyes  adat
megnevezése

Megőrzési/tárolási idő

Érintett képmása Az  Szvtv.,  ill.  az  Adatkezelő  Elektronikus  Megfigyelőrendszer
Alkalmazási  Szabályzatában  rögzített  felhasználás  hiányában a
rögzítéstől számított 3 munkanap (Szvtv. 31. § (2) bekezdés)
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3. Az adatok megismerésére jogosultak  :  A rögzített adatokat csak az Adatkezelő kijelölt alkalmazottai
ismerhetik  meg.  Az  elektronikus  megfigyelő  rendszer  által  korábban  rögzített  felvételekhez  kizárólag  a
Kamerahasználati  Szabályzatban  rögzítettek  szerinti  eljárásban,  a  hivatkozott  szabályzatban  kijelölt
személyek férhetnek hozzá, az ott megjelölt terjedelemben és módon.

VII. KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK (PL. FACEBOOK) 

Az  Adatkezelő  által  fenntartott  facebook  felhasználói  fiók  üzenőfalán  közzétett  hírfolyamra  a  Facebook
felhasználó az adott oldalon található linkre („like”/ „tetszik”; „follow/követem”) kattintva iratkozhat fel, és az
ugyanitt  található  („dislike”/”nem  tetszik”)  linkre  kattintva  iratkozhat  le,  illetve  az  üzenőfal  beállításai
segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Az Adatkezelő a „követők” profiljához
hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által kínált rendezvények/programok/eseményekhez tartozó tartalmak
megosztása, egyéb hírek közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével az Érintett tájékozódhat
az Adatkezelő tevékenységéről, az Adatkezelő eseményeiről.

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A
visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén az Érintett nem kap
értesítést  az Adatkezelő hírfolyamáról,  az  Érintett  hírfolyamán nem jelennek meg az Adatkezelő hírei,  a
hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen a weboldal nyilvános.
Az adatkezelés az Érintett leiratkozásáig tart. Az adattovábbításra, vagy adatfeldogozó igénybevételére nem
kerül sor.

A Facebook az Adatkezelőtől független, külön adatkezelő. Az Érintett az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a
Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat: 
1. https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

2. https://www.facebook.com/about/privacy/update 

VIII. ADATBIZTONSÁG

Az  Adatkezelő  az  Info  tv.  szerinti  valamint  a  GDPR-ban  foglalt  kötelezettségének  megfelelően  mindent
megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
Adatkezelő adatbázisában tárolt  érintetti  adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal
rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.
Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra
(ideértve  a  bejelentkezési,  megosztási  lehetőségre  mutató  gombokat,  logókat  is),  ahol  az  Adatkezelő
semmilyen  befolyással  nem bír  a  személyes  adatok  kezelésével  kapcsolatos  gyakorlatra.  Az  Adatkezelő
felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át.
Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes
adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre
vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni
az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.
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IX. Tájékoztatás az Érintett személy jogairól

A)  Az Érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése  
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3.  Az  érintett  tájékoztatása  és  a  rendelkezésére  bocsátandó  információk,  ha  a  személyes  adatokat  az
adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó
értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

B) Az érintett jogai részletesen: 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése  
1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt
és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően  megfogalmazva  kell  nyújtania,  különösen  a  gyermekeknek  címzett  bármely  információ
esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett
személyazonosságát.
1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  a  jogai  gyakorlására  irányuló  kérelme  nyomán  hozott
intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről
az érintettet tájékoztatni kell. 

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól,  valamint  arról,  hogy  az  érintett  panaszt  nyújthat  be  valamely  felügyeleti  hatóságnál,  és  élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen
biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. 
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),  
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
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d)   jogos  érdek  érvényesítésén   alapuló  adatkezelés  esetén,  az  adatkezelő  vagy  harmadik  fél  jogos
érdekeiről, 
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról,
ha van ilyen; 
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő
kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: 
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 helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c)  az  érintett  hozzájárulásán alapuló  adatkezelés  esetén arról,  hogy a hozzájárulás  bármely időpontban
történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett 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)  az   automatizált  döntéshozatal  tényéről,  ideértve  a  profilalkotást  is,  valamint  legalább  ezekben  az
esetekben az alkalmazott logikáról,  és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden
releváns kiegészítő információról.
 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat
az adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek
a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az
érintettel  való  kapcsolattartás  céljára  használják,  legalább  az  érintettel  való  első  kapcsolatfelvétel
alkalmával;  vagy ha várhatóan más címzettel  is  közlik az adatokat,  legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az
érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról,
hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. 

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. 
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza. 

4. Az érintett hozzáférési joga
4.1. 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 az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet
15. cikk). 
(így különösen: az adatkezelés céljai;
az érintett Személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják.)
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4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk
szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
kell   bocsátania.  Az érintett  által  kért  további  másolatokért  az adatkezelő az adminisztratív  költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 

5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. 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) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,  és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
f)  a  személyes adatok gyűjtésére közvetlenül  gyermeknek kínált,  információs társadalommal  összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve
közérdekből  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány  gyakorlása  keretében végzett  feladat
végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d)  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez,  vagy  más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni. 

7.2. Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  Adatkezelő  korlátozza  az  adatkezelést  ha  az  alábbiak
valamelyike teljesül:
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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, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokai  elsőbbséget  élveznek-e  az  érintett  jogos
indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8.  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez,  illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az  adatkezelő  minden  olyan  címzettet  tájékoztat  valamennyi  helyesbítésről,  törlésről  vagy  adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 

9. Az adathordozhatósághoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel 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 továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog
(„az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 

10. A tiltakozáshoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

10.2. 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
profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez  kapcsolódik.   Ha  az  érintett  tiltakozik  a
személyes  adatok közvetlen üzletszerzés  érdekében történő kezelése ellen,  akkor  a  személyes  adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

14/17



Alapítvány a Vidék Kis- és Középvállalkozásainak Fejlesztésére -
Baranya Megyei Vállalkozói Központ

7621 Pécs, Felsőmalom u. 13.
Tel.: 72/214-050; Fax: 72/210-849

e-mail: info@bmvk.hu

10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak
figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól  elkülönítve kell
megjeleníteni.

10.4. Az  érintett  a  tiltakozáshoz  való  jogot  műszaki  előírásokon  alapuló  automatizált  eszközökkel  is
gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  tiltakozhasson  a  rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 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 megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett 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.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel
korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát ha a korlátozás
tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. 
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza. 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az
adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a)  az  adatvédelmi  tisztviselő  vagy  a  további  tájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó  nevét  és
elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.

13.2. Az érintettet nem kell az 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
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intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre
fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
valósul meg;
c) a tájékoztatás  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  Ilyen esetekben az érintetteket  nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az
érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
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
megítélése  szerint  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  kezelése  megsérti  a  Rendeletet.   Az  a  felügyeleti
hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
15.1. Az  egyéb  közigazgatási  vagy  nem  bírósági  útra  tartozó  jogorvoslatok  sérelme  nélkül,  minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett
jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal,
vagy  három  hónapon  belül  nem  tájékoztatja  az  érintettet  a  benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága
előtt kell megindítani.

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi
mechanizmus  keretében  a  Testület  előzőleg  véleményt  bocsátott  ki  vagy  döntést  hozott,  a  felügyeleti
hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait.

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett
szokásos  tartózkodási  helye  szerinti  tagállam  bírósága  előtt  is,  kivéve,  ha  az  adatkezelő  vagy  az
adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 
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X. FELHASZNÁLÓ JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani a –
választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

XI. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI, HATÁLYBA LÉPÉSE

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy
frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat
közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. 
Jelen  Tájékoztató  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  amellyel  egyidejűleg  hatályát  veszti  az  Adatkezelő
korábbi Adatkezelési Tájékoztatója.

Pohl Marietta
BMVK Alapítvány
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