ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Modern Media Group Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a Lokál Napilap, a Lokál Extra
Hetilap (a továbbiakban együtt: Folyóiratok) kiadása, valamint a lokal.hu illetve a 888.hu
honlapok (a továbbiakban együtt: Weboldalak) üzemeltetése során felmerülő adatkezelések
tekintetében a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési valamint adatvédelmi rendelkezések
szerint jár el.
1./ Az adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:

Modern Media Group Zrt.
1036 Budapest, Perc utca 8. 2. em.
01-10-048419
25190593-2-41

Az Adatkezelő magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a
személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
szabályai, valamint 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 Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendelet
szabályai az irányadók.
2./ Fogalom meghatározások:
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba
hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel
helyreállítható;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy, így különösen az, aki az Adatkezelő részére
személyes adatait megadja;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
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Adatkezelő: Modern Media Group Zrt.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
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 adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
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;
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3./ A kezelt adatok köre:
3.1. Hirdetésfelvétel
A Folyóiratokban történő hirdetések közzététele céljából a hirdetés megrendelése során az
Érintett által megadott következő adatok kerülnek rögzítésre:
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-

-

természetes személy megrendelő esetén a megrendelő neve, lakcíme, postázási címe, email címe, valamint telefonszáma;
jogi személy megrendelő esetén a megrendelő neve, cégjegyzékszáma, adószáma, címe,
bankszámlaszáma, továbbá a megrendelő képviselőjének neve és kapcsolattartójának
neve, telefonszáma, valamint e-mail címe;
ügynökségen keresztül történő hirdetésfelvétel esetén az ügynökség neve, címe,
adószáma, továbbá kapcsolattartójának neve, telefonszáma, valamint e-mail címe.

A hirdetésfelvétel során az adatok rögzítését a KOD Média Kft. (székhelye: 1016 Budapest,
Lisznyai utca 38.; cégjegyzékszáma: 01-09-861872; adószáma: 13564474-2-41) végzi, majd a
rögzített adatokat elektronikus úton továbbítja az Adatkezelő részére. A KOD Média Kft. ennek
megfelelően az alábbi adatok hozzáféréséhez jogosult:
-

-

a hirdetés felvétele során az Érintett által a fentieknek megfelelően megadott adatok:
név, lakcím, postázási cím, e-mail cím, telefonszám, valamint jogi személy megrendelő
vagy ügynökségen keresztül történő hirdetésfelvétel esetén a képviselő és kapcsolattartó
neve, telefonszáma és email címe;
az Érintett számlaszáma.

3.2. Szállítás
A szállító cég neve, cégjegyzékszáma, adószáma, címe, képviselőjének neve,
bankszámlaszáma, továbbá kapcsolattartójának neve, telefonszáma, valamint e-mail címe.
3.3. Weboldalak
A Weboldalak látogatása regisztrációhoz nem kötött. Egyes szolgáltatásokhoz adatkezelések
kapcsolódhatnak.
Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalak rendszere automatikusan rögzíti az Érintett
(felhasználó) számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes
esetekben – az Érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs
rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a rendszer hat nap
elteltével törli, kivéve, ha az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben az
adatokat további célra nyilvántartja.
Az Adatkezelő a Weboldalakon nem nyújt hírlevél szolgáltatást, nem üzemeltet webáruházat,
nem szervez nyereményjátékokat, így ezekhez kapcsolódó adatkezelésre nem kerül sor. A
Weboldalak azonban a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t az
Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy
cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.
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Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával a
felhasználó elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát a felhasználó elfogadhatja
a webböngészőben megadott beállításokkal is.
A cookie-kat érintően a Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozás nyújt
bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
4./ Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett megfelelő
tájékoztatáson alapuló önkéntes, konkrét és egyértelmű hozzájárulása, amellyel hozzájárul
ahhoz, hogy az általa közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed.
Az Érintett az adatai megadásával hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes
adatai kezeléséhez. Amennyiben eljárása során nem saját személyes adatait adja meg, úgy
adatközlőként kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.
5./ Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja az Adatkezelő 3./ pontban írt tevékenységeinek biztosítása, valamint az
azokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Az Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából
használja fel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy az Érintett egyedi kéréseinek, panaszainak
vizsgálata során az Adatkezelő az Érintett adatait az Érintett által ismert és jóváhagyott módon
felhasználja. A technikai adatokat az Adatkezelő beazonosításra alkalmatlan módon összesítve,
statisztikai célokra felhasználja.
A hirdetésfelvétel során rögzített, valamint a megrendelés teljesítése után kiállított számlákat
és kapcsolódó nyilvántartásokat az Adatkezelő a számviteli bizonylatok megőrzésére
vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a jogszabályoknak megfelelően megőrzi.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása – hacsak jogszabály vagy jogerős hatósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.
6./ Az Adatkezelés elvei:
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni;
A személyes adatok kezelése jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
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a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.
Célhoz kötöttség: a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
szabad gyűjteni és azokat nem lehet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni;
Adattakarékosság: a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek
és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak;
Pontosság: a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az Érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé;
Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatokat olyan módon kell kezelni, hogy megfelelő
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Elszámoltathatóság: az Adatkezelő felelős a fentieknek megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására.
7./ Az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési irányelvek:
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei
maradéktalanul érvényesüljenek:
-

személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
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-

a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
ha az Érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az
Érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
az Érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettek bármely Személyes adatának
felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé,
amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken
túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály
teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét az adatszolgáltatás
önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az Érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes
adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik
azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy
összekapcsolással az adat felvételéről.
Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai
műveletek céljára Adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó csak az Adatkezelő
döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az
Adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti. Az Adatfeldolgozó
személyéről az Adatkezelő értesíti az Érintettet.
8./ Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő a részére megadott adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok
által meghatározott időtartamig tárolja. Az elektronikusan tárolt személyes adatok az Érintett
kérése szerinti időn belül törlésre kerülnek.
A weboldal működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a
generálódásuktól számítva a weboldal működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett Személyes
adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott,
úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
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9./ Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és
profilalkotást nem alkalmaz.
10./ Nyilvántartás, biztonság
Ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, az Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett
adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat
tartalmazza:
a) az Adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az Adatkezelő képviselőjének a neve és
elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az Érintettek kategóriáinak, valamint a Személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a Személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a
nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második
albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, az adatbiztonság garantálása érdekében végrehajtott technikai és szervezési
intézkedések általános leírása.
Az Adatkezelő a jogszabályok szerint a nyilvántartást kizárólag a felügyeleti hatóság részére,
annak megkeresése alapján bocsátja rendelkezésére.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:
a) a Személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a Személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a Személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet
állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférésből erednek.
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Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az
Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a Személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának
megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály
kötelezi őket.
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
A bejelentésben ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az
Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát; közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket; 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. Ha és amennyiben nem
lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül
később részletekben is közölhetők.
Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
11./ Az Érintettek jogai:
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adatai tekintetében jogosult
-

-

a személyes adataihoz hozzáférni, személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni;
a személyes adatainak helyesbítését kérni;
a személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni;
a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni;
a személyes adatait megkapni és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való
jog);
a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulást visszavonni.

Az Érintett a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmet az Adatkezelő 1./ pontban foglalt
elérhetőségére, valamint a Weboldalakon található email címekre küldheti meg.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
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tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt
másként kéri.
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.
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.
10.1. Az Érintett hozzáférési joga
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 hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a
kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő
adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy
címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte
vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben
az adatokat nem közvetlenül az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ.
10.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
10.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
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 az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
-

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
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-

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

A személyes adat törlésére nem kerül sor, amennyiben az adatkezelés szükséges:
-

-

-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;
népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben az Érintett törléshez való joga valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy 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, és 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; vagy
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.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az Érintettet,
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akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
10.5. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett tiltakozhat Személyes adatának adatkezelése ellen,
-

-

ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről az Érintett írásban tájékoztatja.
10.6. Az adathordozhatósághoz való jog
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:
-

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

11./ Jogorvoslati lehetőségek:
Az Érintett az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény. (Ptk.) alapján jogérvényesítését bíróság
előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az
illetékes felügyeleti hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
segítségét is (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf.
5.; telefon: +361/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az Érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben
az adatátvevő, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár
el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
12./ A tájékoztató módosítása:
A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő jogosult egyoldalúan bármikor módosítani. Az
Adatkezelő a módosított tájékoztatót közzéteszi, és valamennyi Érintettet megfelelő módon
tájékoztat.
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