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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1.§ A Szabályzat célja és hatálya 

 

(1) E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, 

amelyek biztosítják, hogy Piller Viktória adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége 

megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK 

- (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) – továbbá 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  

 

(2) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi 

kezelésére terjed ki. 

 

(3)  Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat 

alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.  

 

(4) Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre 

vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére 

vonatkozó adatokat. (GDPR (14)) 

 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 

 

a) Piller Viktória valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre 

igénybe vett dolgozóra, 

b) az adatfeldolgozóra, valamint 

c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki Piller Viktóriával bármilyen szerződéses 

jogviszonyban áll. 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 

 

a) Piller Viktóriánál keletkezett valamennyi adatra, 

b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, 

c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, 

d) Piller Viktóriánál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre,   

 

2.§ Fogalom-meghatározások 

 

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom-meghatározásokat a GDPR 4. cikke 

tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 
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1. „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; 

2. „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; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

4. „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 előrejelzésére használják; 

5. „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; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető; 

7. „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; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

9. „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; 

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 
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vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11. „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; 

12. „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. 

 

3.§ Az adatkezelés alapelvei 

Piller Viktória adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. Piller 

Viktória mindenkori ügyvezető igazgatója, Piller Viktória vezetőivel együttműködésben 

határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy 

törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok 

pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén.  

Adatkezelőnél minden személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség 

teljesítése érdekében van lehetőség. Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való 

felhasználása tilos. 

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, amelynek 

értelmében Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, 

jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a céllal összeegyeztethető módon. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon 

kell végezni. 

Az adattakarékosság elvéből következően a kezelt adatoknak az adatkezelés céljának 

szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük és a szükségesre kell 

korlátozódniuk. 

A kezelt személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük, az 

adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy 

helyesbíteni kell. 

Adatkezelő biztosítja a rendszerek helyreállíthatóságát, valamint annak ellenőrizhetőségét, 

hogy a személyes adatokat mely harmadik személyeknek továbbítják. 

mailto:office@pihe-no.hu
http://www.pihe-no.hu/
http://www.kavevarazs.hu/
http://www.mileszekhanagyleszek.hu/
http://www.victory-design.hu/
http://www.5percedzes.hu/


 

Piller Annamária Viktória e.v. 

1023 Budapest, Ürömi utca 2. 

office@pihe-no.hu  

www.pihe-no.hu 

www.kavevarazs.hu 

www.mileszekhanagyleszek.hu 

www.victory-design.hu 

www.5percedzes.hu 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
8 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását 

csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott 

tárolhatóság). 

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja 

személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve azok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet 

is (integritás és bizalmas jelleg). 

Az adattovábbítás az adatkezelés célját szolgáló adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység 

részét képező művelet, amely során Adatkezelő a megfelelő jogalap szerint külső magán- vagy 

jogi személynek, felügyeleti szervezetnek előre meghatározott adatokat, meghatározott módon, 

előírt időpontban és/vagy rendszerességgel átadja. 

Adattovábbításra minden esetben csak az érintett kifejezett, egyértelmű hozzájárulása vagy 

jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor. 

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában 

semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra 

feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos 

adat- lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az 

Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló 

információkat. 

II. FEJEZET 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
 

4.§ Az adatkezelés jogalapja 

Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

• ahhoz az érintett hozzájárul vagy 

• azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 

törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / 

kötelező adatkezelés / 

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az 

adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a 

törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha 

az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a 

személyes adat kezelése Piller Viktóriára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 

szükséges vagy Piller Viktória, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 

jogkorlátozásával arányban áll. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 
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alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell 

a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, Piller Viktória a 

felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, 

ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti. 

Piller Viktória az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét: 

 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. 

április 27.) – (GDPR) 

 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról („Info tv”) 

 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 

 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk”) 

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”); 

 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény („Új Be.”); 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény („Szbtv.”); 

 2000.évi C. törvény a számvitelről 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; („Art”) 

 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 2015.évi CXLIII.  törvény a közbeszerzésekről 

 1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név 

és lakcím adatok kezeléséről 

 

5.§ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

 

(1)  Amennyiben Piller Viktória hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett 

hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet (ADATKÉRŐ LAP 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ) szerinti 

adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.  

 

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett Piller Viktória internetes honlapjának 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal 
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összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 

egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem 

minősül hozzájárulásnak.   

 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást 

az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  

 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás 

iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett 

hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, 

kötelező erővel nem bír. 
 

(5) Piller Viktória nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok 

kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés 

teljesítéséhez. 

 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását.  
 

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

 

6.§ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés  

 

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés 

céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály 

rendelkezései irányadók.  

 

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától 

független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés 

megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az 

adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai 

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 

arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján 

kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés 

esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi 

rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
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7.§ Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok 

 

Piller Viktória papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A 

papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben 

történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy 

megismerhető.  

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adat 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

A fentiek érdekében az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes adatait az Adatkezelő azon 

munkavállalói, vezetői ismerhetik meg, akiknek erre munkavégzésükhöz vagy jogi/gazdasági 

érdekük alapján szükségük van, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Ezen 

túl ezeket a személyes adatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan 

szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást 

nyújtanak, ha az adathoz való hozzáférés munkaköri feladataik ellátáshoz szükséges. 

Adatkezelő az ilyen szolgáltatókkal, megbízottakkal kötött szerződésekben biztosítja az 

adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést, illetve a megfelelő titoktartást. 

 

A személyes adatok biztonságát Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai 

védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen/jogosulatlan 

hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisülést, 

hozzáférhetetlenné válást, valamint a jogosulatlan adatbevitelt. Adatkezelő ennek keretében 

gondoskodik a személyes adatok megfelelő elektronikus védelméről (az ehhez használt 

eszközök rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről és frissítéséről), valamint arról, hogy a 

személyes adatokat tároló eszközt (szervert) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt 

helyiségben helyezze el. 

 

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges 

adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek 

számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a 

szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatkezelő 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 

incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, 

hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 

meghatározott egyéb adatokat. 

 

A felhasználókra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatát az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat melléklete tartalmazza. /2. számú melléklet – FELHASZNÁLÓI ÉS 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT/ 

8.§ Piller Viktória adatkezelési tájékoztatója  
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(1) Piller Viktória általános adatkezelési tájékoztatóját a 3. számú melléklet (ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ) tartalmazza.  

 

(2)  Piller Viktória valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak 

gyakorlását. 

 

 

III. FEJEZET 

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

 

9.§ Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

 

(1) Piller Viktória szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 

megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként 

szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, 

adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány 

számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, 

bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, 

szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 

adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: Piller Viktória. A személyes adatok 

tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  

 

(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben 

is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  A 

természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen 

Szabályzat 4. számú melléklete (ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL 

KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ) tartalmazza. 

 

10.§ Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek 

elérhetőségi adatai  

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail 

címe, online azonosítója. 

  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: Piller Viktória jogi személy partnerével kötött 

szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Piller Viktória. 

 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 

minőségének fennállását követő 5 évig.  
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(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 5 számú melléklete (HOZZÁRULÓ 

NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY 

KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ) tartalmazza. Ezen 

nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie 

kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes 

adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.   

 

11.§ Látogatói adatkezelés Piller Viktória honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) 

alkalmazásáról. 
 

(1) 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.  

 

(2) Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó 

világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása 

alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/). 

Ez alapján Piller Viktória honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a 

látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű 

tájékoztató elérhetőségére (3. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató). E 

tájékoztatóval Piller Viktória biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor 

megismerhesse, hogy Piller Viktória mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, 

ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.  

 

(3) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése 

szerint 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. 

 

12.§ Látogatói statisztikák készítése 

 

Az adatkezelés célja Piller Viktória honlapjához és Piller Viktória által közölt információkhoz 

bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a 

szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű 

működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap 

használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, 

elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) 

helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a 

korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet 

bármikor visszautasíthatja. 
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A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal 

IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos 

adatok 

 

Az adatkezelés jogalapja az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása. 

 

 

IV. FEJEZET  

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 

13.§ Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 

(1) Piller Viktória jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele 

üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt 

adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján 

különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-

a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 

utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően 

az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, 

az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  

 

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 

8 év.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: Piller Viktória.  

 

14.§ Kifizetői adatkezelés  

 

(1) Piller Viktória jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, 

társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, 

családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt 

személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) 

kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a 

természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust 

is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási 

azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, 

Piller Viktória kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 

47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, 

társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

 

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 

8 év.  
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(3) A személyes adatok címzettjei: Piller Viktória. 

 

15.§ A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés  

 

(1) Piller Viktória jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

(Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy Piller 

Viktória irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő 

nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő 

átadásig.  

 

(2) A személyes adatok címzettjei: Piller Viktória. 

 

16.§ Adatkezelés pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek 

teljesítése, és korlátozó intézkedések céljából 

 

(1) Piller Viktória jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-

finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a 

tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait: 

a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, 

c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek 

hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát. (7.§). 

 

(2) Piller Viktória jogi kötelezettség teljesítése jogcímén az Európai Unió és az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása 

céljából kezeli az erről szóló 2017. évi LII. törvényben (Kit) meghatározott adatokat.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: Piller Viktória. 

 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az 

ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2)) 

 

 

V. FEJEZET 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

17.§ Adatbiztonsági intézkedések 

 

(1)  Piller Viktória valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes 

adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket 

és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., érvényre 

juttatásához szükségesek.  
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(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

 

(4) Piller Viktória az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.  

 

(5) Piller Viktória alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját 

számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket. 

 

(6) Piller Viktória az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján 

végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az 

adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek 

hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

 

(7) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

további intézkedésekkel biztosítja:  

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli 

berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;  

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki 

vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

 

(8) Piller Viktória a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton 

folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  

 

(9) Piller Viktória által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos! 

 

(10) A munkahelyen és Piller Viktória eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális 

szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos! 

 

(11) Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos! 

 

(12) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes 

ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat 

tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.  

 

(13) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai 

védelmét.  

 

18.§ Adatfeldolgozó igénybevétele 
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Piller Viktória rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat 

adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói 

adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az 

adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, 

az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait 

 

Adatfeldolgozó köteles Piller Viktória adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában 

megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről 

gondoskodni. 

 

Piller Viktória tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe: 

 

Google 

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására. 

Google LLC 

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States 

Telefonszám: 650-253-0000 

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, 

www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about, 

 

Rendszerüzemeltetés 

Salesautopilot Kft 

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5. 

Cégjegyzékszám: 01 09 286773 

Telefonszám: +36 1 490 0172 

E-mail: info@salesautopilot.hu 

Weboldal: www.salesutopilot.hu 

 

Dropbox 

Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás 

Dropbox Inc. 

Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United States 

Telefonszám: 415-857-6800 

Weboldal: www.dropbox.com  

 

K&H Bank 

Bankszámla szolgáltatások 

K&H Bank Zrt. 

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 

Adószám: 1019566444 

Cégjegyzékszám: 01-10-041043 

Telefonszám: +36 328 9000 

E-mail: info@kh.hu  

Weboldal: https://www.kh.hu  

 

Magyar Posta 
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Csomag- és levélkézbesítő szolgáltatás 

Magyar Posta Kártyaközpont Zrt. 

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

Telefonszám: +36-1-767-8200 

Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal  

 

Foxpost Zrt. 

Székhely. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. 

Cégjegyzékszám: 10-10-020309 

Telefonszám: +36 1 999 0 369 

Weboldal: https://www.foxpost.hu 

 

19.§ Külföldre történő adattovábbítás 

 

Személyes adatot Piller Viktória harmadik országban működő adatkezelő részére akkor 

továbbít, ha ehhez az érintett személy kifejezetten hozzájárult, és a harmadik országban 

biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Ennek alapján az EGT országokba 

történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon belüli adattovábbításra 

kerülne sor. 

 

VI. FEJEZET 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 

20.§ Az adatvédelmi incidens fogalma 

 

(1) 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; (GDPR 4. cikk 12.)  

 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon 

elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); 

adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, 

továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.  

 

21.§ Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása   

 

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása Piller 

Viktória vezetőjének feladata.  

 

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és 

ezeket folyamatosan elemezni kell. 
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(3) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén Piller Viktória haladéktalanul megvizsgálja a 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, 

vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

 

(4) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat 

be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését 

alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a 

károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 

 

22.§ Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

 

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

a)  az érintett személyes adatok körét,  

b)  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

c)  az adatvédelmi incidens időpontját,  

d)  az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell 

őrizni.   

 

VII. FEJEZET 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 

  

23.§ Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 

(1)  Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, 

figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az 

adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett 

adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló 

típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, 

egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. 

(2)   Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a 

kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal 

jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. 

(3) Az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció részletes szabályaira a GDPR 35-

36. cikkei és az Infotv. rendelkezései irányadók. 
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VIII. FEJEZET 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 

24.§ Tájékoztatás az érintett jogairól 

 

(1)   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 

 

(2) 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 GDPR-ben írt feltételekkel 

további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.  
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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 GDPR-ben írt esetekben díj számítható fel.  

 

A részletes szabályok a GDPR 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, 

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. 
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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 GDPR 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 GDPR 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. (GDPR 15. cikk).  

 

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 GDPR 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, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.   

 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 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. 
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Ezen szabályokat a GDPR 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 GDPR 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: 

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; 
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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 GDPR 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 GDPR 19. cikke alatt találhatók.  

 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

9.1. A GDPR-ben 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 GDPR 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 GDPR 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 
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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. 

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. 

 

A vonatkozó szabályokat a GDPR cikke tartalmazza.  

 

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 GDPR 22. cikke tartalmazza. 

 

12. Korlátozások 
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Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (GDPR 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) 

hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.  

 

E korlátozás feltételeit a GDPR 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 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 GDPR 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 GDPR-t.  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. 
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E szabályokat a GDPR 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 GDPR 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 GDPR-

nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e GDPR 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 GDPR 79. cikke tartalmazza.  

 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a 

személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet 

a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

telefonszám: +36-1/391-1400; faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az 

illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett 
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bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat 

az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja. 

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes 

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az 

érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő 

mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, 

továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett 

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. 

 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet 

nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

• Fővárosi Törvényszék: 1055 Budapest, Markó u. 27 
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C 

• Piller Annamária Viktória 1023 Budapest, Ürömi utca 2. 

 

 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

25.§ A Szabályzat megállapítása és módosítása 

 

A Szabályzat megállapítására és módosítására Piller Viktória jogosult.  

 

 

 

 

Mellékletek a következő oldalakon találhatóak! 
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1.sz. melléklet 

 

ADATKÉRŐ LAP 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

 

AZ ÉRINTETT NEVE: 
 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: 
 

ANYJA NEVE: 
 

LAKCÍME: 
 

TELEFONSZÁMA: 
 

E-MAIL CÍME: 
 

TOVÁBBI SZEMÉLYES ADATOK: 
 

  

  

  

  

INFORMÁCIÓK: 

ADATKEZELŐ NEVE: Piller Annamária Viktória egyéni vállalkozó 

KÉPVISELŐJE: Piller Annamária Viktória 

HONLAPJAI: www.pihe-no.hu, www.kavevarazs.hu 
www.mileszekhanagyleszek.hu 
www.victory-design.hu, www.5percedzes.hu 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása. 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: 

(akik megtekinthetik) 

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói. 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK 
IDŐTARTAMA: 

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 
minőségének fennállását követő 5 évig. 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az 

adathordozhatósághoz. 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság) panaszt benyújtani Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a 

személyes adatok megadására nem köteles. 

 

 

További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 
 

 

**** 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim 

fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül 

beleegyezésemet adom. 

 

 

Kelt,  20  év  hó  nap 

 

 

 

 

 ............................................... 

aláírás 
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2. sz. melléklet 

 
Név: 

Székhely:  

Nyilvántartó: 

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 
 
(a továbbiakban: 
„Munkáltató”) 

 

Piller Annamária Viktória 

1023 Budapest, Ürömi utca 2. 

Budapest Főváros Önkormányzata - 

Kormányhivatal 

66717573-1-41 

Piller Viktória 

+36 20 994 1343 

office@pihe-no.hu 

www.pihe-no.hu www.kavevarazs.hu 

www.mileszekhanagyleszek.hu www.victory-

design.hu www.5peredzes.hu  

 

1.§ FELHASZNÁLÓI ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott: 

Név: 

Lakcím: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

(a továbbiakban: „Munkavállaló, 

Felhasználó”) 

 
 

1. 
Jelen nyilatkozat aláírásával, mint felhasználó kijelentem, hogy munkavégzésem közben a 

lehető legnagyobb gondossággal járnak el az IT rendszerek használata során. Ismerem a 

Munkáltató Adatkezelési Szabályzatában lefektetett követelményeket és a velük kapcsolatos 

felelősségeimet. Mindent megteszek azért, hogy szándékos vagy gondatlan magatartásomból 

eredően a Társaság érdekei és Informatikai rendszerei ne szenvedjenek el sérüléseket, 

károkat. 

 

2. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a feladataim ellátásához szükséges információ 

biztonsági ismeretekkel rendelkezem. 

 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Társaság információs rendszereiben kezelt 

alkalmazások, fájlok, levelek bizalmasak, a Társaság tulajdonát képezik, így azokat az IT 

vezető ellenőrizheti. Az ellenőrzés kiterjedhet az Internet használati és az elektronikus 

levelező rendszer tevékenységek nyomon követésére. Jelen nyilatkozat aláírásával 

tanúsítom, hogy a Társaság adatkezelési Szabályait ismerem, és betartom. 

 

Kijelentem, hogy a munkavégzés során megismert bizalmas személyes, különleges, valamint 

a szervezet titkát képező adatokat, információkat megőrzöm, az általam megismert adatok 

külső félnek nem adom ki. 
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Amennyiben tudomásomra jut, hogy az Adatkezelési Szabályzatában leírt biztonsági 

szabályokat bárki megsérti, azt köteles vagyok írásban jelenteni a közvetlen 

felettesemnek és az IT vezetőnek. 

 

3. 

Az adatkezelési szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból származó lényeges 

kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi jogkövetkezményeket von maga után. 

 

Jelen nyilatkozatot annak értelmezését és megértését követően, mint akaratommal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írtam alá. 

 

Kelt,  20  év  hó  nap 
 

 

 

 ............................................... 

a munkavállaló aláírása 
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3. sz. melléklet 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ÜGYFELEK ÉS A HONLAP LÁTOGATÓI RÉSZÉRE 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. 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: „GDPR”) 12. és 13. cikke, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) és (2) bekezdése 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. 

A jelen tájékoztatóval e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A jelen tájékoztató megalkotása során figyelembe vett jogszabályok: 

- EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 

27.) 

- GDPR 
- 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 

- 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”); 

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény („Új Be.”); 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény („Szbtv.”); 

- 2000.évi C. törvény a számvitelről 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; 

- 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

- 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

- 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
- 1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím 

adatok kezeléséről 
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2. Adatkezelő megnevezése: 

 

Név: 

Székhely:  

Nyilvántartó: 

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 
 
(a továbbiakban: 
„Munkáltató”) 

 

Piller Annamária Viktória 

1023 Budapest, Ürömi utca 2. 

Budapest Főváros Önkormányzata - 

Kormányhivatal 

66717573-1-41 

Piller Viktória 

+36 20 994 1343 

office@pihe-no.hu 

www.pihe-no.hu www.kavevarazs.hu 

www.mileszekhanagyleszek.hu www.victory-

design.hu www.5peredzes.hu  

 

3. A jelen tájékoztató célja és felépítése 

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által 
kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozók által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó 
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes 
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint arról, hogy 
harmadik országba történik-e adattovábbítás. A jelen tájékoztató az érintett jogairól is tájékoztat. 

A jelen tájékoztatóval Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes 

rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 

meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan 

megváltoztatását, közlését, valamint megsemmisítését, elvesztését illetve nyilvánosságra hozatalát. 
 

4. A jelen tájékoztatóban használt fogalmak: 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

Ezen felül személyes adat az 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. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve 
- azonosítható természetes személy. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, 
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megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, betekintés,közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.Adatfeldolgozó: az a 
természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 
 

  

Az érintett hozzáférési joga: az érintett jogosult az adatkezelőtől arra vonatkozó visszajelzést kapni, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen, jogosult arra, hogy a személyes 

adatokhoz és meghatározott információkhoz (pl. az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok 

kategóriái, személyes adatok tárolásának időtartama) az adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel útján 

hozzájusson. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges. 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából. 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatvédelmi incidens: a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, közlés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam (Európai Gazdasági Térség). 

 
5. Az adatkezelés általános szabályai 

5.1. Az adatkezelés alapelvei 

Adatkezelőnél minden személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése 

érdekében van lehetőség. Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása 

tilos. 

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, amelynek értelmében 
Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a céllal összeegyeztethető módon. Csak olyan személyes 
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél 
elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Amennyiben az 
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adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre 
kerülnek. 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell 

végezni. 

Az adattakarékosság elvéből következően a kezelt adatoknak az adatkezelés céljának szempontjából 

megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

A kezelt személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük, az adatkezelés célja 

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell. 

Adatkezelő biztosítja a rendszerek helyreállíthatóságát, valamint annak ellenőrizhetőségét, hogy a 
személyes adatokat mely harmadik személyeknek továbbítják. 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását 

csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott 

tárolhatóság). 
 

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja személyes 

adatok megfelelő biztonságát, ideértve azok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is (integritás és bizalmas 

jelleg). 

Az adattovábbítás az adatkezelés célját szolgáló adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenység részét 
képező művelet, amely során Adatkezelő a megfelelő jogalap szerint külső magán- vagy jogi 

személynek, felügyeleti szervezetnek előre meghatározott adatokat, meghatározott módon, előírt 
időpontban és/vagy rendszerességgel átadja. 

Adattovábbításra minden esetben csak az érintett kifejezett, egyértelmű hozzájárulása vagy 

jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor. 

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában 
semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra 
feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat- 
lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, az Adatkezelő - 
törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

 

5.2. Adatbiztonság 

Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adat 

 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A fentiek érdekében az adatkezelés ideje alatt az érintett személyes adatait az Adatkezelő azon 

munkavállalói, vezetői ismerhetik meg, akiknek erre munkavégzésükhöz vagy jogi/gazdasági érdekük 
alapján szükségük van, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Ezen túl ezeket a 
személyes adatokat csak olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, 
megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, ha az adathoz való 
hozzáférés munkaköri feladataik ellátáshoz szükséges. Adatkezelő az ilyen szolgáltatókkal, 
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megbízottakkal kötött szerződésekben biztosítja az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést, 

illetve a megfelelő titoktartást. 

A személyes adatok biztonságát Adatkezelő a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai 
védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen/jogosulatlan 
hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisülést, 
hozzáférhetetlenné válást, valamint a jogosulatlan adatbevitelt. Adatkezelő ennek keretében 
gondoskodik a személyes adatok megfelelő elektronikus védelméről (az ehhez használt eszközök 
rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről és frissítéséről), valamint arról, hogy a személyes adatokat 
tároló eszközt (szervert) megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezze el. 

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi 
incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára 
hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges 
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adatkezelő nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és 
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

5.3. Az érintettek jogai 

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai. Az érintett a jogait 

- a kötelező adatkezelés eseteit kivéve - valamennyi adatkezelés során gyakorolhatja. 

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos 
kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon. 

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A 
kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintette t a 
kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati 
lehetőségeiről. 

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai 

vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy 
telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az 
érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát 
semmilyen más célra nem használja fel. 

Adatkezelő az érintettek - alább részletezett - kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem 

számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik 
be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot 
arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést 
állapítson meg. 

a. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan 

és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról: 

- arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e; 

- az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről; 
- az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről; 
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- az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról; 

- a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; 
- az adatkezelés időtartamáról; 
- azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 
illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- az adatkezelés következményeiről; 

- az érintett jogairól; 
- az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről. 

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is - e-mail útján - tájékoztatást nyújt az érintettnek az 

adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a 

bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről. 

b. Helyesbítéshez való jog: 

  

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes 

adatokat. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel 

a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről. 
 

c. Törléshez való jog: 

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; 
- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte; 
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot 

közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről. 
 

d. Adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

- 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; 

- az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
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Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 

adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről. 

 

e. Adathordozhatósághoz való jog: 

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett 

által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az 
érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná. 

 

f. Jogorvoslathoz való jog: 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes 
adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel 
rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 
5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400; 
faxszám: +36-1/391-1400; a továbbiakban: „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 
Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben 
együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja. 

 
  

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével 

vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett 

személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a 

felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár 

vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származik. 
 

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK 

A következő adatfeldolgozókat vettük igénybe a honlapunk és személyes kapcsolatfelvételkor: 

Könyvelő 

Még nincs 
Székhely:  

Telefonszám:  

E-mail:  
 

Google 

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk 

tárolására. Google LLC 

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United 

States Telefonszám: 650-253-0000 

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, 
www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about, 

 

 Rendszerüzemeltetés 

Salesautopilot Kft 
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5. 

Cégjegyzékszám: 01 09 286773 
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Telefonszám: +36 1 490 

0172 E-mail: 

info@salesautopilot.hu 

Weboldal: www.salesutopilot.hu 
 

Dropbox 

Céges dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére való felhő szolgáltatás 

Dropbox Inc. 

Székhely: 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107, United 

States Telefonszám: 415-857-6800 

Weboldal: www.dropbox.com 
 

Tárhelypark 

Tárhely szolgáltatás 

Websas.hu Kft. 
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 

24. Cégjegyzékszám: 01-09-322570 

Telefonszám: +36 1 700 4140 

E-mail: info@tarhelypark.hu  

Weboldal: www.tarhelypark.hu 
 

K&H Bank 

Bankszámla szolgáltatások 

K&H Bank Zrt. 

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 

Adószám: 1019566444 

Cégjegyzékszám: 01-10-041043 

Telefonszám: +36 328 9000 

E-mail: info@kh.hu  

Weboldal: https://www.kh.hu  
 

Magyar Posta 

Csomag- és levélkézbesítő szolgáltatás 

Magyar Posta Kártyaközpont Zrt. 
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 110. B. ép. 201. 

Cégjegyzék-szám: 01-10-042463 

Telefonszám: +36-1-767-8200 

Weboldal: https://www.posta.hu/fooldal 

 

Foxpost Zrt. 

Székhely. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. 

Cégjegyzékszám: 10-10-020309 

Telefonszám: +36 1 999 0 369 

Weboldal: https://www.foxpost.hu 
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1. Üzletekben való vásárlásokkal, számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 
 

Szolgáltatásinkat, termékeinket díj ellenében kínáljuk. Ezen díjakról ügyfeleink számára számlát 

állítunk ki. A számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelésünk az Sztv. rendelkezésein alapul. 
 

Az adatkezelés célja: szolgáltatások, termékek ügyfél által történő megvásárlása, az ellenérték 

meghatározása és számlázása. 

 

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az 
egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének 
rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] 

 
A kezelt személyes adatok köre: természetes személy ügyfél vezeték- és utóneve, címe. 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a 
szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés 

időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről 
készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év. 

 

Más adattovábbítás: jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (számlák, 

rendelések) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának) 

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az 
egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. 
cikk 
(1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 

6:215. 
§ (1) bek.]. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő termékeit nem 
vásárolhatja meg. 

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) - a 

kötelező adatkezelés kivételével - 
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 

c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne 
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 
túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

2. Termékek, szolgáltatások megrendelése és szállítása, számlázással, könyveléssel 
kapcsolatos adatkezelés 
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Termékeinket, szolgáltatásinkat díj ellenében kínáljuk. Ezen díjakról ügyfeleink számára számlát 
állítunk ki. A számlázással, könyveléssel kapcsolatos adatkezelésünk az Sztv. rendelkezésein alapul. 
Az adatkezelés célja: termékek ügyfél által történő megvásárlása, az ellenérték meghatározása és számlázása, a 

termékek ügyfélnek történő kiszállítása. 

 

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az 

egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdésének 

rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] 

 

A kezelt személyes adatok köre: természetes személy ügyfél vezeték- és utóneve, lakcíme, 

számlázási és szállítási neve, valamint számlázási és szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma. 

 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a 

szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés 

időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről 

készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év. 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele: (lásd II. pont alatt felsoroltak) 

  

Más adattovábbítás: bankkártyával való fizetés esetén a fizető azonosítóját, a tranzakció összegét, 

dátumát és időpontját Adatkezelő továbbítja az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 

16.) felé. 
 

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az 

érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. 
 

Más adattovábbítás: jogvita esetén Adatkezelő a jogvitával kapcsolatos iratokat (számlák, 

rendelések) átadja a jogvitával kapcsolatban eljáró jogi képviselőnek (ügyvédi irodának) 

 

Az adattovábbítás jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az 
egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. 
cikk 

(1) bekezdés f) pontja], hogy a megkötött szerződés a részére teljesítésre kerüljön [Ptk. 6:137. § és 
6:215. 

§ (1) bek.]. 
 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelő termékeit nem 

vásárolhatja meg. 

 

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is. 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) - a 

kötelező adatkezelés kivételével - 
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 

c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne 
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 

túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 
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e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

3. Kapcsolatfelvétel ügyfél által 

Önnek lehetősége van velünk e-mail és telefon útján is felvenni a kapcsolatot. 

A kapcsolatfelvétel során Ön önként adja meg a személyes adatait, amelyeket a 

kapcsolatfelvételen túl egyéb célra nem is használunk fel. 
 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyféllel. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint 
az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]. 

 

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, 
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

 

A kezelt személyes adatok köre: név (vezeték- és utónév), e-mail cím, telefonszám, a kapcsolatfelvétel során 

az érintett által feltárt egyéb személyes adat. 

 

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, de 

legfeljebb a kapcsolatot felvevővel történő, a kapcsolatfelvétel alapját képező szerződés megkötéséig. 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele: (lásd II. pont alatt felsoroltak) 

  

 

Más adattovábbítás: - 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett Adatkezelővel nem tudja 

felvenni a kapcsolatot. 

 
A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 
tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 

c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne 
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 
túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa. 
 

4. Jelentkezés álláshirdetésre, ki nem választott jelentkező önéletrajzának további őrzése 
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Betöltetlen állásainkra önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni. Az állás betöltéséről és a 

kiválasztásáról vagy nem kiválasztásáról értesítjük az összes jelentkezőt. A kiválasztott jelentkezők 

esetében a további adatkezelésre a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó 

szabályok lesznek irányadóak. 
 

A ki nem választott jelentkezőknek lehetőségük van hozzájárulni ahhoz, hogy egy esetleges későbbi 
álláslehetőség érdekében önéletrajzukat és annak esetleges mellékleteit az alább jelzett ideig 
megőrizzük, és így a jövőben más álláslehetőséggel esetlegesen megkeressük, állásinterjúra behívjuk. 
A ki nem választott jelentkezők ezzel kapcsolatos hozzájárulását a vonatkozó állás betöltéséről és a 
ki nem választásról szóló értesítéssel egyidejűleg kérjük, 30 napot biztosítva a hozzájárulás 
megadásához. 

 

Előfordul, hogy álláshirdetés hiányában is küldenek részünkre önéletrajzot. Ezek kezelésével 

kapcsolatban a ki nem választott jelentkezők hozzájáruláson alapuló adatkezelésével 

megegyezően járunk el. 

Az adatkezelés célja: aktuális vagy esetleges, jövőbeli betöltendő állásra való jelentkezés. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]. 

A kezelt személyes adatok köre: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail 

cím, születési hely, idő, képzettségek és végzettségek, fénykép, motivációs levél vagy egyéb 
kísérőlevél, valamint az önéletrajzban megadott egyéb személyes adatok. 

 

Az adatkezelés időtartama: az állásra történő jelentkezéstől a további őrzéshez való hozzájárulás 
hiánya esetén a vonatkozó állás betöltéséig, további őrzés esetén vagy álláshirdetés hiányában - az 
önéletrajzot az érintett nem egy aktuális állásra vonatkozóan küldi el Adatkezelőnek - az érintett 
kérelmére való törlésig, de legfeljebb az önéletrajz benyújtásától számított 6 hónapig. 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: - 
 

Más adattovábbítás: - 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud jelentkezni 
Adatkezelő állásajánlatára. Ha pedig a ki nem választott jelentkező nem járul hozzá önéletrajza 
további őrzéséhez vagy álláshirdetés hiányában nem küldi el az érintett az önéletrajzát, Adatkezelő 
nem tudja értesíteni az érintettet egy, a későbbiekben megüresedett állásról és őt állásinterjúra 
behívni, hacsak az érintett az önéletrajzát újból el nem küldi Adatkezelőnek. 
  

 
 
 

 
 

 

A személyes adatok tárolásának módja: papír alapon és elektronikusan is. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 

c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne 
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 

túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik 
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adatkezelőnek továbbítsa. 

 
5. Bejelentkezés nélküli böngészés, cookie-k (sütik), Google Analytics és Google AdWords 

remarketing 
 

Honlapjaink (www.pihe-no.hu, www.kavevarazs.hu, www.mileszekhanagyleszek.hu, www.victory-
design.hu, www.5percedzes.hu) a bejelentkezés nélküli böngészéskor olyan elektronikus adatot 
generál, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. Rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának 
kezdő és befejező időpontja, a felhasználó böngészőjének típusa és beállításai, az operációs 
rendszerének típusa, a felhasználó által használt számítógép IP-címe és az a weboldal, ahonnan a 
felhasználó meglátogatja a honlapunkat (hivatkozási hely). Ezen adatokból a rendszer automatikusan 
statisztikai adatokat generál. 

A fenti, automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy 
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az üzemeltető ezen 
adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá. Az 
adatok technikai elővigyázatosságból legfeljebb 7 napig kerül tárolásra a honlap működése és védelme 
érdekében. 

A honlapunkon statisztikai adatok gyűjtése céljából a rendszer cookie-kat (sütiket) használunk, amely 
a névtelen adatgyűjtést, közvélemény-kutatást szolgálja, valamint segítségükkel megőrződnek egyes 
adatok az oldal elhagyása után is. 

A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy maximális kényelmet nyújtsunk a 

felhasználóknak, amikor meglátogatják a honlapunkat. 

A süti egy világos betű/számkombinációt tartalmaz, amely a felhasználó által használt böngészőt 

azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a felhasználó számítógépén, és csak akkor 
kerülnek át a honlapunk szerverére, amikor a felhasználó meglátogatja a honlapot. Főleg egyszeri 
tevékenységre szolgáló sütik kerülnek alkalmazásra, amelyek nem a felhasználó számítógépének a 
merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a felhasználó a böngészőjét bezárja vagy 
ha meghatározott ideig semmit nem csinál a honlapon. 

A felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja 

azok használatának módját a webböngészőjének beállításai segítségével. Ezen beállításokról az alábbi 

linkeken talál bővebb tájékoztatatást: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrome 

• Safari 
  

 

 
 

 
 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a honlapunk funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem 

elérhetőek, ha a felhasználó letiltja a sütik használatát. 

Honlapunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. (a továbbiakban: „Google”) 

webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan 
szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a honlapunk 
használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a honlap felhasználó által történő használatát 

rögzítő információk rendszerint a Google USA-ban található szerverére kerülnek és ott is tárolódnak, 
azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió 
tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló 
Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, 
és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a honlap 
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felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további 

szolgáltatásokat nyújtson az oldal működtetőjének a honlap használatával kapcsolatban. A Google 
Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google- 
adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával 
(ld.: fentebb). Továbbá, a süti által készített, a felhasználó honlap használatát rögzítő adatok (pl. IP-
cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a 
böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. 

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (sütit) küld a rendszer a látogató 
felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen 
cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. 
Ezek a cookie-k csak egyes aloldalak látogatása esetén kerülnek elküldésre a felhasználó 
számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra. 
Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban 
már látogatást tett a hirdető honlapján, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak 
külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google 
hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (A Network Advertising 
Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják a felhasználók.) 

A hirdetések letiltásával kapcsolatban bővebben itt tájékozódhat: 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=hu. 

A Google adatvédelméről bővebben itt tájékozódhat: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu. 
 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való 
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott 
adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott 
kiszolgálás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], valamint 
Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. 

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, 
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

Jogos érdek megnevezése: Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a honlap felhasználóinak 
azonosításához és testreszabott kiszolgálásához. 

 

A kezelt személyes adatok köre: a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a 

felhasználó böngészőjének típusa és beállításai, az operációs rendszerének típusa, a felhasználó által 

használt számítógép IP-címe, valamint a felhasználó által előzőleg meglátogatott oldal. 

 
Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított legfeljebb 7 nap. 

Adatfeldolgozó igénybevétele: (lásd II. pont alatt felsoroltak) 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Más adattovábbítás: - 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A felhasználó testreszabott kiszolgálását 
Adatkezelő nem, vagy nem teljes körűen tudja megvalósítani. 

A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan. 
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Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 

tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 
c) kérelmezheti azok törlését, 

d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne 
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 
túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

 

6. Kamerás megfigyelés (elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása) 
  

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, 

testi épség védelme, továbbá vagyonvédelem céljából, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, 
a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében elektronikus 
megfigyelőrendszert alkalmazunk. Az általunk használt kamerarendszer élőképet közvetít és rögzít. 
 

Az adatkezelés célja: Adatkezelő székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló 

helyiségeinek területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és 
vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő 
fenntartása, esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, a jogsértések észlelése, az elkövető 
tettenérése és a jogsértések bizonyítása. 
 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. 

§ (1) bekezdés e) pontja és 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének 

érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]. 

A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, 
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása. 

 

Az adatkezelés időtartama: a felvétel elkészültétől számított 3 munkanapig, vagy az érintett, 
hatóság vagy bíróság megkeresése esetén a felvétel elkészültétől számított 30 napig. 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele: - 
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Más adattovábbítás: szabálysértési eljárás vagy büntetőeljárás esetén az eljáró hatóság vagy 
bíróság felé. 

 

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Szvtv. 31. § (6) bek., Be. 71. § (1) 
bek., 

141. § (2) bek. a) pontja, Új Be. 261. § (1)-(3) bek., 264. § (1) bek., Szbtv. 75. § (1) 
a) pontja]. 

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a kamerával megfigyelt területre 

nem tud belépni. 
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A személyes adatok tárolásának módja: elektronikusan. 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Adatkezelő kezeli) 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való 
tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, 

c) kérelmezheti azok törlését, 
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok 

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne 
semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 
túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa. 
 

A Társaság székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben a kamerás 

megfigyelésről figyelemfelhívó tábla került kihelyezésre az érintett terület bejáratánál, a vonatkozó 

adatkezelési tájékoztatónk pedig valamennyi egységünkben munkatársaink segítségével elérhető. 

Utoljára frissítve: 2019.01.02. 
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4.sz. melléklet 

 

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS 

TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 
 

Név: 

Székhely:  

Nyilvántartó: 

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 
 
(a továbbiakban: 
„Munkáltató”) 

 

Piller Annamária Viktória 

1023 Budapest, Ürömi utca 2. 

Budapest Főváros Önkormányzata - 

Kormányhivatal 

66717573-1-41 

Piller Viktória 

+36 20 994 1343 

office@pihe-no.hu 

www.pihe-no.hu www.kavevarazs.hu 

www.mileszekhanagyleszek.hu www.victory-

design.hu www.5peredzes.hu  

 

1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a 

szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli. 
 

2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó 

munkavállalói, és adatfeldolgozói. 
 

3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. 
 

4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából 

a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar 

Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság 

vagyonvédelmi megbízottjának. 
 

5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk 
a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. 

 

**** 

 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem. 

 
Kelt,  20  év  hó  nap 

 

 

 ............................................... 

aláírás 
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5.sz. melléklet 

HOZZÁRULÓ NYILATKOZAT 

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY 

KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ 
 

AZ ÉRINTETT NEVE:  

BEOSZTÁSA:  

CÍME:  

TELEFONSZÁMA:  

E-MAIL CÍME:  

ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):  

 

INFORMÁCIÓK: 

 

Név: 

Székhely:  

Nyilvántartó: 

Adószám: 

Képviseli: 

Telefonszám: 
E-mail cím: 
Honlap: 
 
(a továbbiakban: 
„Munkáltató”) 

 

Piller Annamária Viktória 

1023 Budapest, Ürömi utca 2. 

Budapest Főváros Önkormányzata - Kormányhivatal 

66717573-1-41 

Piller Viktória 

+36 20 994 1343 

office@pihe-no.hu 

www.pihe-no.hu www.kavevarazs.hu 

www.mileszekhanagyleszek.hu www.victory-

design.hu www.5peredzes.hu  

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

A SZEMÉLYES ADATOK 

CÍMZETTJEI: 

 

A SZEMÉLYES ADATOK 

TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. 

Az érintett hozzájárulása 

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 

feladatokat ellátó munkavállalói 

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett 

képviselői minőségének fennállását követő 5 

évig 
 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a 

társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, 

illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi 

megbízottjának. 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 

 

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. 

 

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) 

panaszt benyújtani Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes 

adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a 

kapcsolattartást. 
További információk a Társaság honlapján (a láblécben) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban 
olvashatók. 

**** 

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú 

kezeléséhez hozzájárulok. 
 

 

 

Kelt,  20  év  hó  nap 
 

 

 

 

 ............................................... 

aláírás 
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