
Adatkezelési Tájékoztató

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 
2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU ) rendelet ( továbbiakban:GDPR ) 
13. és 14. cikkei alapján a Hotel Centrál *** ( Hotel Centrál Szállodai Szolgáltatások Kft ), mint 
Adatkezelő, az érintettek – vagyis a vele üzleti kapcsolatban állók, web-lapját látogatók... -  részére 
a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 

Adatkezelővel  ügyfélkapcsolatba  kerülő  partner  elfogadja  a  jelen  adatkezelési  tájékoztatóban
foglaltakat és egyben hozzájárul az ott leírtak szerinti adatkezeléshez.  A tájékoztató megtalálható
Adatkezelő honlapján, valamint nyomtatott formában annak székhelyén. 

Adatkezelő

Neve: Hotel Centrál Szállodai Szolgáltatások Kft.
(Hotel Centrál ***)

Postacíme: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. 

E-mail: info@hotelcentral.hu

Telefon: 93 314 000     70 451 9455

Fax: 93 310 111

Honlap: www.hotelcentral.hu

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. 

adószám: 11789406-2-20

cégjegyzékszám: 20-09-072372

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki. 

2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU ) 2016/679 Rendelete 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 ),

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény ( a továbbiakban : Infotv. )

3. Jelen adatkezelési tájékoztató alapján : 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve  – azonosítható természetes  személy;  (  az  Adatkezelő  szolgáltatásait  igénybe vevő
természetes személy )
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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;

különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 
személyes adat;

hozzájárulás: az érintett  akaratának önkéntes és határozott  kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,  aki  vagy  amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adatok  kezelésének  célját
meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)  vonatkozó  döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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 adatok
további  felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel  készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő  hozzáférhetővé
tétele;

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 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 adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 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 adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő



közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 harmadik személy:  olyan természetes vagy jogi  személy,  illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező  szervezet,  aki  vagy  amely  nem azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel  vagy az
adatfeldolgozóval;

 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

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.

4.  Adatkezelés célja

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető!

Az  érintettel  az  adatkezelés  megkezdése  előtt  közölni  kell,  hogy  az  adatkezelés  önkéntes
hozzájáruláson alapul vagy azt jogszabályi kötelezettség indokolja. 

Az  Adatkezelő  az  Érintett  által  rendelkezésre  bocsátott  adatokat  célhoz  kötötten,  kizárólag  a
szállásfoglalás teljesítése,  a  számlázás lehetővé tétele,  a létrejött  szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása  érdekében  tárolja  és  kezeli.

Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatok  célja  statisztikakészítés,  az  informatikai  rendszer
technikai  fejlesztése  illetve  a  Honlap  fejlesztése.

Adatkezelő  a  megadott  személyes  adatokat  a  fent  meghatározott  céloktól  eltérő  célokra  nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – ha csak törvény ettől  eltérően nem rendelkezik  kötelező  erővel  –  az  Érintett
előzetes,  kifejezett  írásbeli  hozzájárulása  esetén  lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra  kívánja  felhasználni,  erről  az  Érintettet  tájékoztatja,  és  ehhez  előzetes,  kifejezett  írásbeli
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.



5. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban Adatkezelő az  alábbi adatokat kezeli: 

Kezelt adatok
kategóriái

adatkezelés
célja

adatkezelés
jogalapja

adatkezelés
időtartama

Adatok
forrása

Közlés célja 

név

Ajánlatkérés,
szállodai és

éttermi
szolgáltatások
igénybevétele,

számla-
kiállítás

Önkéntesség,
jogszabályok 

Ajánlat-
kérésnél  1 év,

szobafogla-
lásnál 5 év, 

számla-
kiállításnál
jogszabály
szerint  (2018-
ban 8 év)

Közvetlenül
az  érintett;
foglalási
portálok;

utazási
irodák;

jogi
személyek 

Adatfel-
dolgozás , 

jogszabályi
kötelezettség
teljesítése

lakcím

szül.adatok

Tel, e-mail

bankszámla

bankkártya

útlevélszám

állampolgárs
ág

Adatkezelő különleges adatot nem kezel!

Fiatalkorú és cselekvőképtelen személy adatainak kezeléséhez a szülő vagy törvényes képviselő
írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

6. Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapjaként az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a.)  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez

b.) az adatkezelés  szerződés teljesítéséhez szükséges,

c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéshez 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,  amelyek személyes  adatok védelmét  teszik  szükségessé,  különöse,  ha az érintet
gyermek.

Adatkezelő   a  neki  megadott  személyes  adatokat,  azok  valódiságát  nem ellenőrzi.  A megadott
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett
e-mail  címének  megadásakor  egyben  felelősséget  vállal  azért,  hogy  a  megadott  e-mail  címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen



történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-
mail  címet  regisztrálta.

7. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció vagy a szobamegrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a
regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az
adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig
tart.

A megadott  személyes  adatok  (regisztráció,  megrendelés  során  megadott)  törlésére  bármikor,  a
törlési  kérelem  elküldését  követően  kerülhet  sor.  A kérelem beérkezését  követően  a  személyes
adatokat  a  Szolgáltató  5  munkanapon  belül  törli  rendszeréből.

A naplózott,  technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével,  amelyet
automatikusan  felülír  –  a  naplózás  időpontjától  számított  –  5  évig  tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik az egyéb  jogszabályban (pl. adó, számviteli, munkaügyi, TB .......
jogszabályokban)  meghatározott  megőrzési  kötelezettségek  teljesítését,  valamint  a  Honlapon
történő  regisztráció  során  vagy  egyéb  módon  adott  további  hozzájárulások  alapján  történő
adatkezeléseket.

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az  érintett  személyes  adatait  fő  szabály  szerint  az  Adatkezelő  munkavállalói  ismerhetik  meg
feladataik ellátása érdekében. Így elsősorban a recepción szolgálatot teljesítő munkatársak valamint
a könyvelést végző munkatárs. 

Az Adatkezelő  csak  kivételes  esetben  adja  át  az  érintett  személyes  adatait  más  állami  szervek
számára.  Így  pl.  amennyiben  az  érintett  és  az  Adatkezelő  között  folyamatban  levő  jogvitában
bírósági eljárás indul és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó
iratok  átadása,  a  rendőrség  megkeresi  az  Adatkezelőt  és  a  nyomozáshoz  az  érintett  személyes
adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri Emellett pl. az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd
szintén megismerheti a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül
sor. 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név:   Info-Tech Digital Kft

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrinyi M. u. 21. 

A fentieken  túl  az  Érintettre  vonatkozó  személyes  adatok  továbbítására  kizárólag  törvényben
kötelezően meghatározott  esetben,  illetve az  Érintett  írásbeli  hozzájárulása  alapján kerülhet  sor.



9. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő  az  érintett  által  megadott  személyes  adatokat  az  Adatkezelő  székhelyén  tárolja  és
dolgozza  fel.  Az  érintett  személyes  adatai  kezeléséhez  adatfeldolgozó  szolgáltatását  nem veszi
igénybe.

Adatkezelő  megfelelő  információbiztonsági  intézkedésekkel  gondoskodik  arról,  hogy az  érintett
személyes  adatait  védje  többek  között  a  jogosulatlan  hozzáférés  ellen  vagy  azok  jogosulatlan
megváltoztatása  ellen.  Az  Adatkezelő  megfelelő  szervezési  intézkedésekkel  gondoskodik  arról,
hogy  a  személyes  adatok  ne  válhassanak  hozzáférhetővé  meghatározhatatlan  számú  személy
számára. 

10. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

A.) Az érintett hozzáférési joga 

(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 a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

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

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

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

 f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

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

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

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



B.) A 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. 

C.) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(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  az  alábbi  indokok  valamelyike
fennáll:

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

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

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

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

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

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

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt
törölni  köteles,  az  elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat  kezelő adatkezelőket,  hogy az érintett  kérelmezte tőlük a  szóban
forgó  személyes  adatokra  mutató  linkek  vagy  e  személyes  adatok  másolatának,  illetve
másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozásra csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén
kerülhet  sor,  azaz,  a  fenti  indokok  fennállása  esetén  a  személyes  adatok  további  megőrzése
jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása , vagy 

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területét érintő közérdekből, 

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges. 



D.) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

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

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

c)  az  adatkezelőnek  már  nincs  szüksége  a  személyes  adatokra  adatkezelés   vagy
védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogsítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő  (  harmadik  fél  )  jogos  érdekében  történő  adatkezelés  ellen;  ez  esetben  a
korlátozás  arra  az  időtartamra  vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek  alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)   Az  adatkezelő  a)z  érintettet,  akinek  a  kérésére  az  (1)  bekezdés  alapján  korlátozták  az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

E.) A tiltakozáshoz való jog 

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

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

(4) A tiltakozáshoz való  jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten
fel  kell  hívni  annak figyelmét,  és  az erre  vonatkozó tájékoztatást  egyértelműen és minden más
információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes  adatok kezelésére a  89.  cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.



 F.) Az adathordozhatósághoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban  megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)  az adatkezelés jogalapja az Érintett  hozzájárulása,  vagy az Érintettel  kötött  szerződés
teljesítése

b) és az adatkezelés  automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra,  hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje  a  személyes  adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog
nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
megadása  előtt  az  érintettet  erről  tájékoztatni  kell.  A hozzájárulás  visszavonását  ugyanolyan
egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

G.) Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

     ( hatósági jogorvoslathoz való jog )

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő
ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik A per – az érintett választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható ( a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét
az alábbi linken keresztül  tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ) Az egyéb közigazgatási
vagy  bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 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. 

Érintett jogorvoslati lehetőséggel élhet továbbá: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22.c

postacím: 1530 Budapest , Pf. 5. 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

fax:        + 36 1 391 1410

honlap:   www.naih.hu

címen. 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek


H.) Az érintett  adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való joga

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jo-
gaira 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;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) 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.

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 alkalmaz-
ták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetet-
lenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, ame-
lyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továb-
biakban 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.

11. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő  fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése
mellett  egyoldalúan  módosítsa.   A módosítás  hatályba  lépését  követően  az  Érintett  a  Honlap
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy az adatkezelés során az 1. pontban említett jogszabályok alapján jár
el,   gondoskodik  az  adatok  biztonságáról,  megteszi  továbbá  azokat  a  technikai  intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent
megtesz  annak  érdekében,  hogy  megakadályozza  azok  megsemmisülését,  jogosulatlan
felhasználását  és  jogosulatlan  megváltoztatását.  Kötelezi  magát  arra  is,  hogy  minden  olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-től érvényes.  
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