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BEVEZETÉS  

AKelet-Agó	 ra Kft,

4700 Ma	 te	szalka, Zó� ldfa ú	 t 74.

cgj:15-09-066395, adó	 sz:12487949-2-15

 (a tóva	bbiakban: Szólga	 ltató	 , adatkezeló+ ) ala	  veti maga	 t a kó� vetkezó+  ta	 je	kóztató	 nak.

A  terme	szetes  szeme	 lyeknek  a  szeme	 lyes  adatók  kezele	se  tekintete	ben  tó� rte	nó+
ve	delme	ró+ l  e	 s  az  ilyen  adatók  szabad  a	 ramla	 sa	 ró	 l,  valamint  a  95/46/EK  rendelet
hata	 lyón kí	vú� l helyeze	se	ró+ l (a	 ltala	nós adatve	delmi rendelet) AZ EURÓ6 PAI PARLAMENT
E6 S  A  TANA6 CS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  a	prilis  27.)  szerint  az  ala	bbi
ta	 je	kóztata	 st adjúk.

Jelen  adatkezele	si  ta	 je	kóztató	  az  Eglóshóp.hú-n  keresztú� l  e	rkezó+  megrendele	sekkel
kapcsólatós  adatkezele	seket  szaba	 lyózza.  A  ta	 je	kóztató	  ele	rhetó+  az  ala	bbi  óldalró	 l:
http://kelet-agóra.hú/Adatkezelesi_tajekóztató_Kelet-Agóra_kft.pdf

A ta	 je	kóztató	  mó	 dósí	ta	 sai a fenti cí	men tó� rte	nó+  kó� zze	te	 tellel le	pnek hata	 lyba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Ne	v: Kelet-Agó	 ra Kft
Sze	khely: 4700 Ma	 te	szalka
E-mail: kelet-agóra@szvill.t-ónline.hú
Telefón: 44/417859

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:  

Ne	v: Tarcsa Da	nielne	
Sze	khely: 4700 Ma	 te	szalka
E-mail: kelet-agóra@szvill.t-ónline.hú
Telefón: 06-20/9241386

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „szeme	 lyes adat”: azónósí	tótt vagy azónósí	tható	  terme	szetes szeme	 lyre („e	rintett”)
vónatkózó	  ba	 rmely infórma	ció	 ; azónósí	tható	  az a terme	szetes szeme	 ly, aki kó� zvetlen
vagy  kó� zvetett  mó	 dón,  kú� ló� nó� sen  valamely  azónósí	tó	 ,  pe	 lda	úl  ne	v,  sza	m,
helymeghata	 rózó	  adat, ónline azónósí	tó	  vagy a terme	szetes szeme	 ly testi, fizióló	 giai,
genetikai, szellemi, gazdasa	gi, kúltúra	 lis vagy szócia	 lis azónóssa	ga	 ra vónatkózó	  egy
vagy tó� bb te	nyezó+  alapja	n azónósí	tható	 ;

2. „adatkezele	s”: a szeme	 lyes adatókón vagy adata	 llóma	nyókón aútómatiza	 lt vagy nem
aútómatiza	 lt  mó	 dón  ve	gzett  ba	 rmely  mú+ velet  vagy  mú+ veletek  ó� sszesse	ge,  í	gy  a
gyú+ jte	s,  ró� gzí	te	s,  rendszereze	s,  tagóla	 s,  ta	 róla	 s,  a	 talakí	ta	 s  vagy  megva	 ltóztata	 s,
leke	rdeze	s, betekinte	s, felhaszna	 la	 s, kó� zle	s tóva	bbí	ta	 s, terjeszte	s vagy egye	b mó	 dón
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tó� rte	nó+  hózza	 fe	 rhetó+ ve	  te	 tel  ú	 tja	n,  ó� sszehangóla	 s  vagy ó� sszekapcsóla	 s,  kórla	 tóza	 s,
tó� rle	s, illetve megsemmisí	te	s;

3. „adatkezeló+ ”: az a terme	szetes vagy jógi szeme	 ly, kó� zhatalmi szerv, ú� gynó� kse	g vagy
ba	 rmely  egye	b  szerv,  amely  a  szeme	 lyes  adatók  kezele	se	nek  ce	 ljait  e	s  eszkó� zeit
ó� na	 lló	 an vagy ma	sókkal egyú� tt meghata	 rózza; ha az adatkezele	s ce	 ljait e	s eszkó� zeit
az  únió	 s  vagy  a  taga	 llami  jóg  hata	 rózza  meg,  az  adatkezeló+ t  vagy  az  adatkezeló+
kijeló� le	se	re  vónatkózó	  kú� ló� nó� s  szempóntókat  az  únió	 s  vagy  a  taga	 llami  jóg  is
meghata	 rózhatja;

4. „adatfeldólgózó	 ”: az a terme	szetes vagy jógi szeme	 ly, kó� zhatalmi szerv, ú� gynó� kse	g
vagy ba	 rmely egye	b szerv, amely az adatkezeló+  neve	ben szeme	 lyes adatókat kezel;

5. „cí	mzett”:  az  a  terme	szetes  vagy  jógi  szeme	 ly,  kó� zhatalmi  szerv,  ú� gynó� kse	g  vagy
ba	 rmely  egye	b  szerv,  akivel  vagy  amellyel  a  szeme	 lyes  adatót  kó� zlik,  fú� ggetlenú� l
attó	 l,  hógy harmadik fe	 l-e. Azón kó� zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsga	 lat
kerete	ben az únió	 s vagy a taga	 llami jóggal ó� sszhangban fe	rhetnek hózza	  szeme	 lyes
adatókhóz,  nem minó+ sú� lnek  cí	mzettnek;  az  emlí	tett  adatók  e  kó� zhatalmi  szervek
a	 ltali  kezele	se  meg  kell,  hógy  feleljen  az  adatkezele	s  ce	 ljainak  megfeleló+ en  az
alkalmazandó	  adatve	delmi szaba	 lyóknak;

6. „az e	rintett  hózza	 ja	 rúla	 sa”:  az e	rintett  akarata	nak ó� nke	ntes,  kónkre	 t  e	s  megfeleló+
ta	 je	kóztata	 són alapúló	  e	s egye	rtelmú+  kinyilva	ní	ta	 sa, amellyel az e	rintett nyilatkózat
vagy  a  megeró+ sí	te	st  fe	 lree	rthetetlenú� l  kifejezó+  cselekedet  ú	 tja	n  jelzi,  hógy
beleegyeze	se	 t adja az ó+ t e	 rintó+  szeme	 lyes adatók kezele	se	hez;

7. „adatve	delmi incidens”: a biztónsa	g ólyan se	rú� le	se, amely a tóva	bbí	tótt, ta	 rólt vagy
ma	 s  mó	 dón  kezelt  szeme	 lyes  adatók  ve	 letlen  vagy  jógellenes  megsemmisí	te	se	 t,
elveszte	se	 t,  megva	 ltóztata	 sa	 t,  jógósúlatlan  kó� zle	se	 t  vagy  az  azókhóz  való	
jógósúlatlan hózza	 fe	 re	st eredme	nyezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A szeme	 lyes adatók:

a) kezele	se	 t  jógszerú+ en  e	s  tisztesse	gesen,  valamint  az  e	rintett  sza	ma	 ra  a	 tla	 tható	
mó	 dón kell ve	gezni („jógszerú+ se	g, tisztesse	ges elja	 ra	 s e	s a	 tla	 tható	 sa	 g”);

b) gyú+ jte	se csak meghata	 rózótt, egye	rtelmú+  e	s jógszerú+  ce	 lbó	 l tó� rte	njen, e	s azókat
ne kezelje	k  ezekkel  a  ce	 lókkal  ó� ssze  nem egyeztethetó+  mó	 dón;  a  89.  cikk (1)
bekezde	se	nek  megfeleló+ en  nem  minó+ sú� l  az  eredeti  ce	 llal  ó� ssze  nem
egyeztethetó+ nek  a  kó� ze	rdekú+  archiva	 la	 s  ce	 lja	bó	 l,  túdóma	nyós  e	s  tó� rte	nelmi
kútata	 si  ce	 lbó	 l  vagy  statisztikai  ce	 lbó	 l  tó� rte	nó+  tóva	bbi  adatkezele	s  („ce	 lhóz
kó� tó� ttse	g”);

c) az  adatkezele	s  ce	 ljai  szempóntja	bó	 l  megfeleló+ ek  e	s  releva	nsak  kell,  hógy
legyenek, e	s a szú� kse	gesre kell kórla	 tózó	 dniúk („adattakare	kóssa	g”);
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d) póntósnak  e	s  szú� kse	g  esete	n  naprake	sznek  kell  lenniú� k;  minden  e	szszerú+
inte	zkede	st  meg  kell  tenni  annak  e	rdeke	ben,  hógy  az  adatkezele	s  ce	 ljai
szempóntja	bó	 l  póntatlan  szeme	 lyes  adatókat  halade	ktalanúl  tó� ró� lje	k  vagy
helyesbí	tse	k („póntóssa	g”);

e) ta	 róla	 sa	nak ólyan fórma	ban kell tó� rte	nnie, amely az e	rintettek azónósí	ta	 sa	 t csak
a szeme	 lyes adatók kezele	se ce	 ljainak ele	re	se	hez szú� kse	ges ideig teszi lehetó+ ve	 ; a
szeme	 lyes adatók enne	 l  hósszabb ideig tó� rte	nó+  ta	 róla	 sa	 ra csak akkór kerú� lhet
sór,  amennyiben  a  szeme	 lyes  adatók  kezele	se	re  a  89.  cikk  (1)  bekezde	se	nek
megfeleló+ en kó� ze	rdekú+  archiva	 la	 s  ce	 lja	bó	 l,  túdóma	nyós  e	s  tó� rte	nelmi kútata	 si
ce	 lbó	 l  vagy  statisztikai  ce	 lbó	 l  kerú� l  majd  sór,  az  e  rendeletben  az  e	rintettek
jógainak  e	s  szabadsa	gainak  ve	delme  e	rdeke	ben  eló+ í	rt  megfeleló+  technikai  e	s
szerveze	si  inte	zkede	sek  ve	grehajta	 sa	 ra  is  figyelemmel  („kórla	 tózótt
ta	 rólható	 sa	 g”);

f) kezele	se	 t  óly  mó	 dón  kell  ve	gezni,  hógy  megfeleló+  technikai  vagy  szerveze	si
inte	zkede	sek  alkalmaza	 sa	 val  biztósí	tva  legyen  a  szeme	 lyes  adatók  megfeleló+
biztónsa	ga,  az  adatók  jógósúlatlan  vagy  jógellenes  kezele	se	vel,  ve	 letlen
elveszte	se	vel,  megsemmisí	te	se	vel  vagy  ka	 rósóda	 sa	 val  szembeni  ve	delmet  is
idee	rtve („integrita	 s e	s bizalmas jelleg”).

Az adatkezeló+  feleló+ s a fentiek megfelele	se	rt, tóva	bba	  ke	pesnek kell lennie e megfelele	s
igazóla	 sa	 ra („elsza	móltatható	 sa	 g”).
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TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

1. Az adatgyú+ jte	s te	nye, a kezelt adatók kó� re e	s az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezete	k-e	s keresztne	v A kapcsólatfelve	 telhez, a va	 sa	 rla	 shóz e	s a

szaba	 lyszerú+  sza	mla  kia	 llí	ta	 sa	hóz
szú� kse	ges.

E-mail cí	m Kapcsólattarta	 s, azónósí	ta	 s.
Telefónsza	m Kapcsólattarta	 s,  a  sza	mla	 za	 ssal,  vagy  a

sza	 llí	ta	 ssal  kapcsólatós  ke	rde	sek
hate	kónyabb egyeztete	se.

Sza	mla	 za	 si ne	v e	s cí	m A szaba	 lyszerú+  sza	mla kia	 llí	ta	 sa, tóva	bba	  a
szerzó+ de	s  le	 trehóza	sa,  tartalma	nak
meghata	 róza	 sa, mó	 dósí	ta	 sa, teljesí	te	se	nek
figyelemmel  kí	se	 re	se,  az  abbó	 l  sza	 rmazó	
dí	jak  sza	mla	za	 sa,  valamint  az  azzal
kapcsólatós kó� vetele	sek e	rve	nyesí	te	se.

Sza	 llí	ta	 si ne	v e	s cí	m A ha	 zhóz sza	 llí	ta	 s lehetó+ ve	  te	 tele.

Az e-mail cí	m nem szú� kse	ges, hógy szeme	 lyes adatót tartalmazzón.

2. Az e	rintettek kó� re: Az adatkezeló+ tó+ l az EglóShóp webes felú� lete	n keresztú� l va	 sa	 rló	
valamennyi e	rintett.

3. Az adatkezele	s idó+ tartama, az adatók tó� rle	se	nek hata	 rideje: A regisztra	 ció	  tó� rle	se	vel
azónnal. Kive	ve a sza	mviteli bizónylatók esete	ben, hiszen a sza	mvitelró+ l szó	 ló	  2000.
e	vi C. tó� rve	ny 169. § (2) bekezde	se alapja	n 8 e	vig meg kell ó+ rizni ezeket az adatókat.

A  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó  számviteli  bizonylatot  (ideértve  a  főkönyvi
számlákat,  az  analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szeme	 lyes  adatókat  az  adatkezeló+  sales  e	s
marketing múnkata	 rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta	 sa	 val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az e	rintett ke	relmezheti az adatkezeló+ tó+ l  a ra	  vónatkózó	  szeme	 lyes adatókhóz
való	  hózza	 fe	 re	st, azók helyesbí	te	se	 t, tó� rle	se	 t vagy kezele	se	nek kórla	 tóza	 sa	 t, e	s

 tiltakózhat az ilyen szeme	 lyes adatók kezele	se ellen, valamint 
 az e	rintettnek jóga van az adathórdózható	 sa	 ghóz, tóva	bba	  a hózza	 ja	 rúla	 s 

ba	 rmely idó+ póntban tó� rte	nó+  visszavóna	sa	hóz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- póstai ú	 tón a Kelet-Agó	 ra kft, 4700 ,Ma	 te	szalka, Zó� ldfa ú	 t 74. cí	men,
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- e-mail ú	 tja	n a kelet-agóra@szvill.t-ónline.hú  e-mail cí	men, 
- telefónón a 44/417-859  sza	món.

7. Az adatkezelés jogalapja: 

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezde	s b) póntja,

7.2.Az  elektrónikús  kereskedelemi  szólga	 ltata	 sók,  valamint  az  infórma	 ció	 s
ta	 rsadalómmal ó� sszefú� ggó+  szólga	 ltata	 sók egyes ke	rde	seiró+ l szó	 ló	  2001. e	vi CVIII.
tó� rve	ny (a tóva	bbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezde	se: 

A  szolgáltató  a  szolgáltatás  nyújtása  céljából  kezelheti  azon  személyes  adatokat,  amelyek  a  szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül  szükségesek.  A szolgáltatónak az egyéb feltételek  azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A sza	mviteli  jógszaba	 lyóknak megfeleló+  sza	mla kia	 llí	ta	 sa  esete	n a  6.  cikk (1)
bekezde	s c) póntja.

7.4. A  szerzó+ de	sbó+ l  eredó+  kó� vetele	sek  e	rve	nyesí	te	se  esete	n  a  Pólga	 ri
Tó� rve	nykó� nyvró+ l szó	 ló	  2013. e	vi V. tó� rve	ny 6:21. §-a szerint 5 e	v.

6:22. § [Ele	vú� le	s]
(1) Ha e tó� rve	ny elte	ró+ en nem rendelkezik, a kó� vetele	sek ó� t e	v alatt e	vú� lnek el.
(2) Az ele	vú� le	s akkór kezdó+ dik, amikór a kó� vetele	s esede	kesse	  va	 lik.
(3)  Az  ele	vú� le	si  idó+  megva	 ltóztata	 sa	 ra  ira	nyúló	  mega	 llapóda	st  í	ra	 sba  kell
fóglalni.
(4) Az ele	vú� le	st kiza	 ró	  mega	 llapóda	s semmis.

8. Ta	 je	kóztatjúk, hógy 

 az adatkezel  és szerződés teljesítéséhez szükséges  .
 köteles   a szeme	 lyes adatókat megadni, hógy túdjúk a rendele	se	 t teljesí	teni.
 az adatszólga	 ltata	 s elmarada	sa azzal a következményekkel ja	 r, hógy nem 

túdjúk a rendele	se	 t feldólgózni.
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PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyú+ jte	s te	nye, a kezelt adatók kó� re e	s az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezete	k-e	s keresztne	v Azónósí	ta	 s, kapcsólattarta	 s.
E-mail cí	m Kapcsólattarta	 s.
Telefónsza	m Kapcsólattarta	 s.
Sza	mla	 za	 si ne	v e	s cí	m Azónósí	ta	 s,  a  megrendelt  terme	kekkel

kapcsólatósan  felmerú� ló+  minó+ se	gi
kifóga	 sók,  ke	rde	sek  e	s  próble	ma	k
kezele	se.

2. Az  e	rintettek  kó� re:  A  webshóp  webóldalón  va	 sa	 rló	  e	 s  minó+ se	gi  kifóga	 ssal  e	 ló+ ,
panaszt tevó+  valamennyi e	rintett.

3. Az adatkezele	s  idó+ tartama,  az adatók tó� rle	se	nek hata	 rideje: A felvett  kifóga	 sró	 l
felvett  jegyzó+ kó� nyv,  a	 tirat  e	s  az  arra  adótt  va	 lasz  ma	sólati  pe	 lda	nyait  a
fógyasztó	 ve	delemró+ l szó	 ló	  1997. e	vi CLV. tó� rve	ny 17/A. § (7) bekezde	se alapja	n 5
e	vig kell megó+ rizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes adatok címzettjei:  A szeme	 lyes adatókat az adatkezeló+  múnkata	 rsai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tarta	 sa	 val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az e	rintett ke	relmezheti az adatkezeló+ tó+ l a ra	  vónatkózó	  szeme	 lyes adatókhóz való	
hózza	 fe	re	st, azók helyesbí	te	se	 t, tó� rle	se	 t vagy kezele	se	nek kórla	 tóza	 sa	 t, e	 s

 tiltakózhat az ilyen szeme	 lyes adatók kezele	se ellen, valamint 
 az e	rintettnek jóga van az adathórdózható	 sa	 ghóz, tóva	bba	  a hózza	 ja	 rúla	 s ba	 rmely 

idó+ póntban tó� rte	nó+  visszavóna	sa	hóz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének  korlátozását,  az  adatok  hordozhatóságát,  az  adatkezelések
elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- póstai ú	 tón a Kelet-Agó	 ra Kft, 4700 Ma	 te	szalka, Zó� ldfa ú	 t 74. cí	men,
- e-mail ú	 tja	n a kelet-agóra@szvill.t-ónline.hú e-mail cí	men, 
- telefónón a 44/417-859 sza	món.

7. Az adatkezelés jogalapja: az e	rintett hózza	 ja	 rúla	 sa, 6. cikk (1) bekezde	s c) pónt,
e	s a fógyasztó	 ve	delemró+ l szó	 ló	  1997. e	vi CLV. tó� rve	ny 17/A. § (7) bekezde	se.

8. Ta	 je	kóztatjúk, hógy 

 a szeme	 lyes adat szólga	 ltata	 sa szerződéses kötelezettségen alapúl.
 a szerzó+ de	s megkó� te	se	nek előfeltétele a szeme	 lyes adatók kezele	se.
 köteles   a szeme	 lyes adatókat megadni, hógy panasza	 t kezelni túdjúk.
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 az adatszólga	 ltata	 s elmarada	sa azzal a következményekkel ja	 r, hógy nem 
túdjúk kezelni a hózza	nk bee	rkezett panasza	 t.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

1. Amennyiben az adatkezeló+  szólga	 ltata	 saink ige	nybeve	 tele sóra	n ke	rde	s merú� lne fel,
esetleg próble	ma	 ja lenne az e	rintettnek, a hónlapón megadótt mó	 dókón (telefón, e-
mail, kó� zó� sse	gi óldalak stb.) kapcsólatba le	phet az adatkezeló+ vel.

2. Adatkezeló+  a  bee	rkezett  e-maileket,  ú� zeneteket,  telefónón,  Facebóók-ón  stb.
megadótt adatókat az e	rdekló+ dó+  neve	vel  e	s e-mail cí	me	vel,  valamint ma	 s,  ó� nke	nt
megadótt  szeme	 lyes  adata	val  egyú� tt,  az  adatkó� zle	stó+ l  sza	mí	tótt  legfeljebb  2  e	v
eltelte	vel tó� rli.

3. E  ta	 je	kóztató	 ban  fel  nem  sórólt  adatkezele	sekró+ l  az  adat  felve	telekór  adúnk
ta	 je	kóztata	 st.

4. Kive	teles  ható	 sa	 gi  megkerese	sre,  illetó+ leg  jógszaba	 ly  felhatalmaza	 sa  alapja	n  ma	s
szervek  megkerese	se  esete	n  a  Szólga	 ltató	  kó� teles  ta	 je	kóztata	 s  ada	 sa	 ra,  adatók
kó� zle	se	re, a	 tada	 sa	 ra, illetó+ leg iratók rendelkeze	sre bócsa	 ta	 sa	 ra.

5. A Szólga	 ltató	  ezen esetekben a megkeresó+  re	sze	re – amennyiben az a póntós ce	 lt e	s
az adatók kó� re	 t megjeló� lte – szeme	 lyes adatót csak annyit e	s ólyan me	rte	kben ad ki,
amely a megkerese	s ce	 lja	nak megvaló	 sí	ta	 sa	hóz elengedhetetlenú� l szú� kse	ges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga

ÓO n  jógósúlt  arra,  hógy  az  adatkezeló+ tó+ l  visszajelze	st  kapjón  arra  vónatkózó	 an,  hógy
szeme	lyes adatainak kezele	se fólyamatban van-e, e	s ha ilyen adatkezele	s fólyamatban
van,  jógósúlt  arra,  hógy  a  szeme	 lyes  adatókhóz  e	s  a  rendeletben  felsórólt
infórma	 ció	 khóz hózza	 fe	 re	st kapjón.

2. A helyesbítéshez való jog

ÓO n jógósúlt arra, hógy ke	re	se	re az adatkezeló+  indókólatlan ke	sedelem ne	 lkú� l helyesbí	tse
a ra	  vónatkózó	  póntatlan szeme	 lyes adatókat. Figyelembe ve	ve az adatkezele	s ce	 lja	 t, ÓO n
jógósúlt  arra,  hógy  ke	rje  a  hia	nyós  szeme	 lyes  adatók  –  egyebek  mellett  kiege	szí	tó+
nyilatkózat ú	 tja	n tó� rte	nó+  – kiege	szí	te	se	 t.

3. A törléshez való jog

ÓO n jógósúlt arra, hógy ke	re	se	re az adatkezeló+  indókólatlan ke	sedelem ne	 lkú� l tó� ró� lje a ra	
vónatkózó	  szeme	 lyes adatókat, az adatkezeló+  pedig kó� teles arra, hógy ÓO nre vónatkózó	
szeme	 lyes  adatókat  indókólatlan  ke	sedelem  ne	 lkú� l  tó� ró� lje  meghata	 rózótt  felte	 telek
esete	n.
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4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az  adatkezeló+  nyilva	nóssa	gra  hózta  a szeme	 lyes  adatót,  e	s  azt  tó� ró� lni  kó� teles,  az
ele	rhetó+  technóló	 gia  e	s  a  megvaló	 sí	ta	 s  kó� ltse	geinek  figyelembeve	tele	vel  megteszi  az
e	sszerú+ en elva	 rható	  le	pe	seket – idee	rtve technikai inte	zkede	seket – annak e	rdeke	ben,
hógy ta	 je	kóztassa az adatókat kezeló+  adatkezeló+ ket, hógy ÓO n ke	relmezte a szó	 ban fórgó	
szeme	 lyes  adatókra  mútató	  linkek  vagy  e  szeme	 lyes  adatók  ma	 sólata	nak,  illetve
ma	 sódpe	 lda	nya	nak tó� rle	se	 t.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

ÓO n jógósúlt arra, hógy ke	re	se	re az adatkezeló+  kórla	 tózza az adatkezele	st, ha az ala	bbi
felte	 telek valamelyike teljesú� l:

 ÓO n  vitatja  a  szeme	 lyes  adatók  póntóssa	ga	 t,  ez  esetben  a  kórla	 tóza	 s  arra  az
idó+ tartamra vónatkózik,  amely lehetó+ ve	  teszi,  hógy az adatkezeló+  ellenó+ rizze a
szeme	 lyes adatók póntóssa	ga	 t; 

 az adatkezele	s jógellenes, e	s ÓO n ellenzi az adatók tó� rle	se	 t, e	s ehelyett ke	ri azók
felhaszna	 la	 sa	nak kórla	 tóza	 sa	 t; 

 az adatkezeló+ nek ma	r nincs szú� kse	ge a szeme	 lyes adatókra adatkezele	s ce	 lja	bó	 l,
de  ÓO n  ige	nyli  azókat  jógi  ige	nyek  eló+ terjeszte	se	hez,  e	 rve	nyesí	te	se	hez  vagy
ve	delme	hez; 

 ÓO n tiltakózótt az adatkezele	s ellen; ez esetben a kórla	 tóza	 s arra az idó+ tartamra
vónatkózik,  amí	g  mega	 llapí	ta	 sra  nem kerú� l,  hógy  az  adatkezeló+  jógós  indókai
elsó+ bbse	get e	 lveznek-e ÓO n jógós indókaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

ÓO n jógósúlt arra, hógy a ra	  vónatkózó	 ,  a	 ltala egy adatkezeló+  rendelkeze	se	re bócsa	 tótt
szeme	 lyes  adatókat  tagólt,  sze	 les  kó� rben  haszna	 lt,  ge	ppel  ólvasható	  fórma	 túmban
megkapja,  tóva	bba	  jógósúlt  arra,  hógy  ezeket  az  adatókat  egy  ma	sik  adatkezeló+ nek
tóva	bbí	tsa  ane	 lkú� l,  hógy  ezt  akada	 lyózna	  az  az  adatkezeló+ ,  amelynek  a  szeme	 lyes
adatókat a rendelkeze	se	re bócsa	 tótta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

ÓO n  jógósúlt  arra,  hógy  a  saja	 t  helyzete	vel  kapcsólatós  ókókbó	 l  ba	 rmikór  tiltakózzón
szeme	lyes adatainak a (...) kezele	se ellen, idee	rtve az emlí	tett rendelkeze	seken alapúló	
prófilalkóta	 st is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a szeme	 lyes adatók kezele	se kó� zvetlen ú� zletszerze	s e	rdeke	ben tó� rte	nik, ÓO n jógósúlt
arra,  hógy  ba	 rmikór  tiltakózzón  a  ra	  vónatkózó	  szeme	 lyes  adatók  e  ce	 lbó	 l  tó� rte	nó+
kezele	se ellen, idee	rtve a prófilalkóta	 st is, amennyiben az a kó� zvetlen ú� zletszerze	shez
kapcsóló	 dik.  Ha  ÓO n  tiltakózik  a  szeme	 lyes  adatók  kó� zvetlen  ú� zletszerze	s  e	rdeke	ben
tó� rte	nó+  kezele	se  ellen,  akkór  a  szeme	 lyes  adatók  a  tóva	bbiakban  e  ce	 lbó	 l  nem
kezelhetó+ k.
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INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az  adatkezeló+  indókólatlan  ke	sedelem  ne	 lkú� l,  de  mindenfe	 leke	ppen  a  ke	relem
bee	rkeze	se	 tó+ l  sza	mí	tótt  1 hónapon belül ta	 je	kóztatja  ÓO nt  a  fenti  ke	relmek nyóma	n
hózótt inte	zkede	sekró+ l. 

Szú� kse	g esete	n ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hata	 ridó+  meghósszabbí	ta	 sa	 ró	 l az
adatkezeló+  a ke	sedelem ókainak megjeló� le	se	vel a ke	relem ke	zhezve	 tele	 tó+ l  sza	mí	tótt  1
hónapon belül ta	 je	kóztatja ÓO nt. 

Ha az adatkezeló+  nem tesz inte	zkede	seket ÓO n ke	relme nyóma	n,  késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arró	 l,  hógy ÓO n panaszt nyú	 jthat be
valamely felú� gyeleti ható	 sa	 gna	 l, e	 s e	 lhet bí	ró	 sa	 gi jógórvóslati jóga	val.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkezeló+  e	 s az adatfeldólgózó	  a túdóma	ny e	s technóló	 gia a	 lla	 sa e	s a megvaló	 sí	ta	 s
kó� ltse	gei,  tóva	bba	  az  adatkezele	s  jellege,  ható	 kó� re,  kó� rú� lme	nyei  e	s  ce	 ljai,  valamint  a
terme	szetes  szeme	 lyek  jógaira  e	s  szabadsa	gaira  jelentett,  va	 ltózó	  való	 szí	nú+ se	gú+  e	s
sú	 lyóssa	gú	  kócka	zat  figyelembeve	 tele	vel  megfeleló+  technikai  e	s  szerveze	si
inte	zkede	seket  hajt  ve	gre  annak  e	rdeke	ben,  hógy  a  kócka	 zat  me	rte	ke	nek  megfeleló+
szintú+  adatbiztónsa	gót garanta	 lja, idee	rtve, tó� bbek kó� zó� tt, adótt esetben:

a) a szeme	 lyes adatók a	 lnevesí	te	se	 t e	s titkósí	ta	 sa	 t;

b) a szeme	 lyes adatók kezele	se	re haszna	 lt rendszerek e	s szólga	 ltata	 sók fólyamatós
bizalmas jellege	nek  biztósí	ta	 sa	 t,  integrita	 sa	 t,  rendelkeze	sre  a	 lla	 sa	 t  e	s  ellena	 lló	
ke	pesse	ge	 t;

c) fizikai vagy mú+ szaki incidens esete	n az arra való	  ke	pesse	get, hógy a szeme	 lyes
adatókhóz való	  hózza	 fe	 re	st e	s az adatók rendelkeze	sre a	 lla	 sa	 t kelló+  idó+ ben vissza
lehet a	 llí	tani;

d) az  adatkezele	s  biztónsa	ga	nak  garanta	 la	 sa	 ra  hózótt  technikai  e	s  szerveze	si
inte	zkede	sek  hate	kónysa	ga	nak  rendszeres  tesztele	se	re,  felme	re	se	re  e	s
e	rte	kele	se	re szólga	 ló	  elja	 ra	 st.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  

Ha  az  adatve	delmi  incidens  való	 szí	nú+ sí	thetó+ en  magas  kócka	zattal  ja	 r  a  terme	szetes
szeme	 lyek jógaira e	s szabadsa	gaira ne	zve, az adatkezeló+  indókólatlan ke	sedelem ne	 lkú� l
ta	 je	kóztatja az e	rintettet az adatve	delmi incidensró+ l.

Az e	rintett re	sze	re adótt ta	 je	kóztata	 sban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatve	delmi incidens jellege	 t, e	s kó� zó� lni kell az adatve	delmi tisztviseló+  vagy a tóva	bbi
ta	 je	kóztata	 st  nyú	 jtó	  egye	b  kapcsólattartó	  neve	t  e	s  ele	rhetó+ se	geit;  ismertetni  kell  az
adatve	delmi incidensbó+ l  eredó+ ,  való	 szí	nú+ sí	thetó+  kó� vetkezme	nyeket; ismertetni kell az
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adatkezeló+  a	 ltal az adatve	delmi incidens órvósla	 sa	 ra tett vagy tervezett inte	zkede	seket,
belee	rtve  adótt  esetben  az  adatve	delmi  incidensbó+ l  eredó+  esetleges  ha	 tra	nyós
kó� vetkezme	nyek enyhí	te	se	 t ce	 lzó	  inte	zkede	seket.

Az e	rintettet nem kell ta	 je	kóztatni, ha a kó� vetkezó+  felte	 telek ba	 rmelyike teljesú� l:
 az  adatkezeló+  megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedéseket

hajtott végre, e	s ezeket az inte	zkede	seket az adatve	delmi incidens a	 ltal e	 rintett
adatók  tekintete	ben  alkalmazta	k,  kú� ló� nó� sen  azókat  az  inte	zkede	seket  –  mint
pe	 lda	úl  a  titkósí	ta	 s  alkalmaza	 sa  –,  amelyek  a  szeme	 lyes  adatókhóz  való	
hózza	 fe	 re	sre fel nem jógósí	tótt szeme	 lyek sza	ma	 ra  értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 az adatkezeló+  az adatve	delmi incidenst kó� vetó+ en ólyan tóva	bbi inte	zkede	seket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a ta	 je	kóztata	 s  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
e	rintetteket nyilva	nósan kó� zze	 tett infórma	ció	 k ú	 tja	n kell ta	 je	kóztatni, vagy ólyan
hasónló	  inte	zkede	st kell hózni, amely biztósí	tja az e	rintettek hasónló	 an hate	kóny
ta	 je	kóztata	 sa	 t.

Ha  az  adatkezeló+  me	g  nem  e	rtesí	tette  az  e	rintettet  az  adatve	delmi  incidensró+ l,  a
felú� gyeleti ható	 sa	 g, miúta	n me	rlegelte, hógy az adatve	delmi incidens való	 szí	nú+ sí	thetó+ en
magas kócka	 zattal ja	 r-e, elrendelheti az e	rintett ta	 je	kóztata	 sa	 t.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatve	delmi incidenst az adatkezeló+  indókólatlan ke	sedelem ne	 lkú� l, e	s ha lehetse	ges,
legke	só+ bb 72 ó	 ra	 val azúta	n, hógy az adatve	delmi incidens a túdóma	 sa	 ra jútótt, bejelenti
az 55. cikk alapja	n illete	kes felú� gyeleti ható	 sa	 gnak, kive	ve, ha az adatve	delmi incidens
való	 szí	nú+ sí	thetó+ en  nem  ja	 r  kócka	zattal  a  terme	szetes  szeme	 lyek  jógaira  e	s
szabadsa	gaira ne	zve. Ha a bejelente	s nem tó� rte	nik meg 72 ó	 ra	n belú� l,  melle	kelni kell
hózza	  a ke	sedelem igazóla	 sa	 ra szólga	 ló	  indókókat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kó� telezó+  adatkezele	s  idó+ tartama	 t,  vagy szú� kse	gesse	ge  idó+ szakós felú� lvizsga	 lata	 t
tó� rve	ny, helyi ó� nkórma	nyzat rendelete, vagy az Eúró	 pai Unió	  kó� telezó+  jógi aktúsa nem
hata	 rózza  meg,  az  adatkezeló+  az  adatkezele	s  megkezde	se	 tó+ l  legala	bb  ha	 róme	vente
felú� lvizsga	 lja,  hógy az a	 ltala,  illetve  a megbí	za	 sa	bó	 l  vagy rendelkeze	se  alapja	n  elja	 ró	
adatfeldólgózó	  a	 ltal  kezelt  szeme	 lyes  adat  kezele	se  az  adatkezele	s  ce	 lja	nak
megvaló	 súla	 sa	hóz szú� kse	ges-e. 
Ezen  felú� lvizsga	 lat  kó� rú� lme	nyeit  e	s  eredme	nye	 t  az  adatkezeló+  dókúmenta	 lja,  e
dókúmenta	 ció	 t  a  felú� lvizsga	 lat  elve	gze	se	 t  kó� vetó+  tí	z  e	vig  megó+ rzi  e	s  azt  a  Nemzeti
Adatve	delmi  e	s  Infórma	 ció	 szabadsa	g  Ható	 sa	 g  (a  tóva	bbiakban:  Ható	 sa	 g)  ke	re	se	re  a
Ható	 sa	 g rendelkeze	se	re bócsa	 tja.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az  adatkezeló+  esetleges  jógse	rte	se  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatve	delmi  e	s
Infórma	 ció	 szabadsa	g Ható	 sa	 gna	 l lehet e	 lni: 

Nemzeti Adatve	delmi e	s Infórma	 ció	 szabadsa	g Ható	 sa	 g
1125 Búdapest, Szila	 gyi Erzse	bet fasór 22/C.
Leveleze	si cí	m: 1530 Búdapest, Póstafió	 k: 5.
Telefón: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: úgyfelszólgalat@naih.hú
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ZÁRSZÓ  

A ta	 je	kóztató	  elke	szí	te	se sóra	n figyelemmel vóltúnk az ala	bbi jógszaba	 lyókra: 

- A  terme	szetes  szeme	 lyeknek  a  szeme	 lyes  adatók  kezele	se  tekintete	ben  tó� rte	nó+
ve	delme	ró+ l e	s az ilyen adatók szabad a	 ramla	 sa	 ró	 l, valamint a 95/46/EK rendelet
hata	 lyón  kí	vú� l  helyeze	se	ró+ l  (a	 ltala	nós  adatve	delmi  rendelet) AZ  EURÓ6 PAI
PARLAMENT E6 S A TANA6 CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. a	prilis 27.)

- 2011.  e	vi  CXII.  tó� rve	ny  –  az  infórma	 ció	 s  ó� nrendelkeze	si  jógró	 l  e	 s  az
infórma	 ció	 szabadsa	gró	 l (a tóva	bbiakban: Infótv.)

- 2001. e	vi CVIII. tó� rve	ny – az elektrónikús kereskedelmi szólga	 ltata	 sók, valamint az
infórma	 ció	 s ta	 rsadalómmal ó� sszefú� ggó+  szólga	 ltata	 sók egyes ke	rde	seiró+ l (fó+ ke	pp a
13/A. §-a)

- 2008. e	vi XLVII. tó� rve	ny – a fógyasztó	 kkal szembeni tisztesse	gtelen kereskedelmi
gyakórlat tilalma	ró	 l;

- 2008. e	vi XLVIII. tó� rve	ny – a gazdasa	gi rekla	mteve	kenyse	g alapvetó+  felte	 teleiró+ l e	s
egyes kórla	 tairó	 l (kú� ló� nó� sen a 6.§-a)

- 2005. e	vi XC. tó� rve	ny az elektrónikús infórma	 ció	 szabadsa	gró	 l
- 2003. e	vi C. tó� rve	ny az elektrónikús hí	rkó� zle	sró+ l (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  ve	 leme	ny  a  viselkede	salapú	  ónline  rekla	m  beva	 lt  gyakórlata	 ra

vónatkózó	  EASA/IAB-aja	nla	 sró	 l
- A  Nemzeti  Adatve	delmi  e	s  Infórma	 ció	 szabadsa	g  Ható	 sa	 g  aja	nla	 sa  az  eló+ zetes

ta	 je	kóztata	 s adatve	delmi kó� vetelme	nyeiró+ l
- Az Eúró	 pai Parlament e	s a Tana	 cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. a	prilis 27.) a

terme	szetes  szeme	 lyeknek  a  szeme	 lyes  adatók  kezele	se  tekintete	ben  tó� rte	nó+
ve	delme	ró+ l e	s az ilyen adatók szabad a	 ramla	 sa	 ró	 l, valamint a 95/46/EK rendelet
hata	 lyón kí	vú� l helyeze	se	ró+ l
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