Adatkezelési tájékoztató
Sweetic Kft

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.

Adatkezelő megnevezése
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
•

Cégnév: Sweetic Kft

•

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Jókai utca 35. A. ép.

•

Adószám: 24392273-2-13

•

Cégjegyzékszám: 13 09 164700

•

Képviselő: Zala Viktor

•

Telefonszám: +36 20 333 6996

•

E-mail cím: viktor.zala@sweetic.hu

•

Honlap: sweetic.hu

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk
ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.
A Tájékoztatókban a GDPR 4. cikkében foglalt fogalmakat használjuk.

Definíciók
•

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;

•

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;
•

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése
jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

•

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

•

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
amelynek következtében további információk felhasználása nélkül
többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot
nem lehet kapcsolni;

•

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;

•

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az

uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen
az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
•

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;

•

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.

Adatfeldolgozók megnevezése
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatok kezeléséhez, tárolásához adatfeldolgozókat veszünk igénybe,
akikkel külön Adatfeldolgozási szerződést kötoünk az Érintettek adatainak
védelme érdekében.

IT, Tárhely szolgáltatók

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, szerverei
biztonságához adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a hardver üzemeltetési, ill.
rendszergazda szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele
fennálló szerződésünk tartamáig – kezelheti a honlapon és a szervereken
tárolt személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok
tárolása, karbantartása a szerveren.
•

Név: Flamich Gábor EV

•

Székhely: 1213 Budapest, Kapos utca 21.

•

Adószám: 66513300-1-43

•

Nyilvántartási szám: 35560283

•

Telefonszám: +36 70 431 8073

•

E-mail cím: info@flamesdesign.hu

•

Honlap: flamesdesign.hu

MailChimp hírlevél szolgáltató
The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308
Adatkezelési információk: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül
•

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, szolgáltatás rendelés,

•

Kezelt adatok köre
A weboldalon keresztül biztosítjuk a kapcsolatfelvételt személyes
megkereséshez, illetve a rendelés lehetőségét, mely során
szükséges megadnia a nevét, email címét, illetve a szövegboxba
tetszőleges üzenetét.

•

Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok?
Személyes adat / Adatkezelés célja:
Saját név / Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele.

E-mail cím / Kapcsolattartás
Üzenet / Kérdések megválaszolása
•

A személyes adatok címzettjei: Az adatkezelő

•

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint
az érintett önkéntes hozzájárulása.

•

Adatkezelés időtartama: Az utólsó interakciót követő 1 év, vagy az
érintett kérésére. Az adatok törlését az adatkezelő fent megadott
elérhetőségein kérheti.

Hírlevél, DM tevékenység
Az adatkezelés célja az e-mail hírlevélre feliratkozó személyek részére az
adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus hírlevelek küldése.
Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő
cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az
eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú
adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja
az érintetteket.
•

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat / Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím / Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé
tétele.
A feliratkozás időpontja / Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím / Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori URL cím / Statisztikához.

•

A hírlevélre történő feliratokzás ingyenes, annak tartalma szerzői
jogvédelem alatt áll. Amennyiben szeretne leiratkozni

•

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

•

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (email, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás
nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új
funkciókról stb.

•

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A
személyes adatokat az adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett az
az adatai törlését nem kéri, azaz a hírlevél szolgáltatásról le nem
iratkozik, vagy az adatkezelő fenti elérhetőségein ezt nem kéri.

•

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az
adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.

•

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
érintett 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 érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a vállalkozás székhely címére küldött postai levéllel
(utánvételes levelet nem áll módjában a címzettnek átvennie)
e-mail útján az adatkezelő e-mail címén, illetve telefonon az
adatkezelő számán lehet.
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

•

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgátató, illetve a reklám közzétevője – a
hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló
nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást
vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére
vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél

számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.
•

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

•

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár,
hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

•

Az adatok biztonsága: A személyes adatok gyűjtése, tárolása,
valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb
adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az
adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
A személyes adataid biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan
fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek
megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen
hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és
véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az
elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a
technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van
ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén
többszörösen jelszóval védett. A rögzített személyes adatok
írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági
mentést készít. A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén
belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor,
ha ez feladatuk ellátásához szükséges.

Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal
kapcsolatos adatkezelés
•

Adatkezelés célja: A közösségi profiljaik (Facebook, Twitter,
LinkedIn, stb.) működtetése, moderálása, szolgáltatásainak
ismertetése, események meghirdetése, látogatottsági adatok
elemzésén keresztül a szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

•

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön,
mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való
belépésével, vélemény, vagy a bejegyzéseinkhez fűzött hozzászólás

írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Másrészt a közösségi profiljaink megfelelő működtetéséhez,
moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások
törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
•

Érintett személyes adatok köre: Név, és minden olyan személyes
adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és az
Adatkezelő közösségi profiljával kapcsolatban magáról közzétesz,
hozzászólásában leír.

•

Adatkezelés időtartama: Az oldalra való belépéstől, hozzászólás
írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével
a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre
kerülnek.

Panaszkezelés során kezelt adatok
•

Adatkezelés célja: A panasz elintézése, az Érintett azonosítása.

•

Kezelt adatok köre :

•

o

név,

o

kontaktadatok (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre a szerződéses
kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés c)
pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

•

Adatkezelés időtartama: Az adatokat a panasz beérkezését követő 5
évig kezeljük.

Igényérvényesítés során kezelt adatok
•

Adatkezelés célja: Az Érintett azonosítása, hátralékának kezelése,
igény érvényestése.

•

Kezelt adatok köre: Az Érintett alábbi adatai:
o

név,

o

kontaktadatok(név,e-mailcím,telefonszám),

o

számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma,
bankszámla száma, bank neve).

•

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre, és adattovábbításra a
GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint a jogos érdek nyújt
jogalapot.

•

Adatkezelés időtartama: A szerződéses kapcsolat lezárásától
számított legfeljebb az igény érvényesítés lezárásáig.

•

Adattovábbítás: A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink
érvényesítéséből származó adatokat továbbíthatjuk jogi
képviselőknek, aki jogosult megismerni ezen adatokat.

Cookie tájékoztatás
A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan
rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és
böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a
rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során
vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a
Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a
Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon
látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Érintett személyére,
profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése
érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a rendszer a látogató
számítógépére, amelyek révén annak böngészője egyedileg azonosítható
lesz. Ezek a Cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google
Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a Cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben

csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk semmilyen
más információt, adatot nem.

Alkalmazott Cookie-k:
•

átmeneti cookie: az érintett látogatása után automatikusan törlődik.
Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni.

•

állandó (persistent) cookie: állandó cookie-k, a jobb felhasználói
élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a
cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie filejában. Ennek időtartama attól függ, hogy Ön az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

•

jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

•

biztonsági cookie: Külső szerverek segítik a Honlap adatainak
biztonságos, mérésen alapuló védelmet alkalmazó megoldásokkal
elősegíteni a biztonságos böngészést (CloudFlare Inc.). Az adatok
kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani
az Ön részére. (Elérhetőség: www.cloudflare.com)

•

webanalitika (Anonim statisztika) cookie: Külső szerverek segítik a
Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok
kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani
az Ön részére. (Elérhetőség: www.google.com/analytics)

(Táblázat feltöltése folyamatban …)
Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az
ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló
kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást
nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

•

hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat,
vagy

•

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson
be, vagy

•

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Facebook cookie: A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek
segítségével az oldal tulajdonosa részletes tájékoztatást kap, a honlap
látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook
adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Segítség a sütik beállításához:
•

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

•

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k
engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső
cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

•

IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies ;
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-ofcookies

•

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

•

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/managecookies-and-website-data-sfri11471/mac

•

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Az érintettek a Cookie Szabályzatban állíthatják be a cookie adatkezelést.
Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k
használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap
minden szolgáltatását.

Tájékoztatás az érintett jogairól
Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon.

Az érintett hozzáférési joga (Rendelet 15. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon.
•

a) az adatkezelés céljai;

•

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

•

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

•

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

•

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

•

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga;

•

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

•

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

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.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban
kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog (Rendelet 16.cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(Rendelet 17. cikk)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő

pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott
indokok valamelyike fennáll:
•

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

•

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

•

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

•

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•

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

•

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

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi
1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés
szükséges:
•

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

•

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

•

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

•

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

Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18.
cikk)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

•

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

•

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•

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

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan 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.

Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20.
cikk)
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
•

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

•

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során
az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)
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.
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.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban
e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra 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.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az
érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása
érdekében van szükség.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22.
cikk)
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.

Korlátozások (Rendelet 23. cikk)
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34.

cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a
tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a
késedelem igazolására szolgáló indokokat is

Panasztételi lehetőség
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
való jog) (Rendelet 77. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése
szerint a személyes adatainak, nem megfelelő kezelése következtében
megsértették a Rendelet szerinti jogait.
Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
(Rendelet 13. cikk)
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
•

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

•

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

•

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

•

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

•

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek
kategóriái, ha van ilyen;

•

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik
országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a
személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben,

a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való
hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes
adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes
és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő
információkról tájékoztatja:
•

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

•

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

•

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

•

d) a felügyeleti hatósághoz 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) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel,
és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

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 a (2) bekezdésben
említett minden releváns kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett
már rendelkezik az információkkal.

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg (Rendelet 14. cikk)
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő
az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
•

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

•

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

•

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

•

d) az érintett személyes adatok kategóriái;

•

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha
van ilyen;

•

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

2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható
adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga;

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő
célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést
megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2.
pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
•

a) az érintett már rendelkezik az információkkal;

•

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

•

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

•

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

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22.
cikk)

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.
2. Az 1. pont 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.

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

Korlátozások (Rendelet 23. cikk)
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a
34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben
tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az

alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus
társadalomban:
•

a) nemzetbiztonság;

•

b) honvédelem;

•

c) közbiztonság;

•

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a
vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása,
beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni
védelmet és e veszélyek megelőzését;

•

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

•

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

•

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

•

h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként
– a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési,
vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

•

i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak
védelme; j) polgári jogi követelések érvényesítése.

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

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

•

b) a személyes adatok kategóriáira,

•

c) a bevezetett korlátozások hatályára,

•

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

•

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők
kategóriáinak meghatározására,

•

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

•

g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

•

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

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
(Rendelet 34. cikk)
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan
és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni
kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában
említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a
következő feltételek bármelyike teljesül:
•

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi
intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a 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, az 1. pontban említett 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.

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

Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő
intézkedései
1. 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.
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 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.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az
érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és

intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
•

a) díjat számíthat fel, vagy

•

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása
az Adatkezelőt terheli.
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.
A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a
fenti adatkezelési tájékoztató is ennek megfelelően módosul. Ilyen esetekben
a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk. Amennyiben a
változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség
esetén ismételten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.
Kelt,: 2020 október 20.

