Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az
adatkezelő az Gál-Céh Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2230 Gyömrő Szent István
u.21. cégjegyzékszám: 13-09-094120; e-mail: monor@nyilaszaro-monor.hu; a továbbiakban:
„Adatkezelő”). Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Tájékoztató ismerteti, hogy:
Milyen adatokat gyűjtünk, és mi célból, mely jogalap mentén gyűjtjük azokat.
Hogyan használjuk fel, mennyi ideig kezeljük az összegyűjtött adatokat.
Az ügyfelek jogait és azok érvényesítésének módját, valamint hogy a Társaság által
felkínált lehetőségeket, ideértve az információkhoz való hozzáférést, illetve az információk
frissítésének módjait.




Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül a Személyes
adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a Személyes adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők
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 adatfeldolgozóval végrehajtatja.
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 szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – az Adatkezelő nevében Személyes adatok kezelését, feldolgozását
végzi.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
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.
Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.nyilaszaro-monor.hu oldalon nyújtott szolgáltatás.
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.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 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.
Szolgáltatás: az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt
végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik
(Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (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;
továbbiakban: „GDPR”).

3. A Tájékoztató hatálya, az érintett
Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő („Gál-Céh Kft-vel alkalmazott
jogviszonyban álló személy vagy személyek”) kereskedelmi tevékenység folytatása során az
ügyvitel lebonyolításához szükséges adatokra, melyek szükségesek az ajánlattételhez, az
kapcsolattartáshoz, valamint az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítéséhez,
valamint garanciális ügyvitelhez. Kiterjed továbbá az Adatkezelő www.ajto-diszkont.hu
weboldalának („Weboldal”) azon adatkezeléseire, amelyek során természetes személyek
adatainak kezelésére kerül sor. A GDPR alapján 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 azonosítható. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések
esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek
során hozzájárul adatai kezeléséhez. Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki
azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy
amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon
adatok, amelyek anonimizáltak). Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő
adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon
szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon
megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb
kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a
Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan Weboldal, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

4. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja a kereskedelmi tevékenység folytatása, az ügyvitel
lebonyolítása, kapcsolattartás és a vállalkozás üzemeltetése, az érintett elérhetőségének
biztosítása, az érintettekkel való kapcsolattartás, az ajánlatkérések megválaszolása. Felsorolás
szerűen az adatkezelés célja lehet:
-

Az ügyfél azonosítása

-

Az ügyféllel való kapcsolattartás

-

Az ügyfél jogainak védelme

-

Panaszkezelés

-

Szolgáltatás teljesítés minőségének utólagos ellenőrzése

-

Egyedi megkeresésekre történő válaszadás, azok lebonyolítása

-

Az Adatkezelő jogos érdekeinek védelme

-

Hatósági megkeresésekhez szükséges információk megadása,

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat. Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól
eltérő célokra nem használják fel.

Az adatkezelés elvei:
Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az
elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban
rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Személyes adatokat.

A Szolgáltatások igénybevételéhez szükségszerű Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett
ügyfél hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel, így érvényre juttatva a
célhoz kötöttség, és az adattakarékosság elvét. Az Adatkezelő célkitűzése, hogy a Személyes
adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerinti célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés
céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Amennyiben az Adatkezelő a Személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánja felhasználni, erről az ügyfelet értesíti, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetve lehetőséget biztosít az ügyfél számára, hogy a felhasználást megtiltsa, így
érvényre juttatva a korlátozott tárolhatóság elvét, azaz Adatkezelő csak a kezelés céljának
eléréséig kezeli a Személyes adatokat.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partner
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem ad, ezzel érvényre juttatva az integritás és a
bizalmas jelleg elvét.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen
elveszítését, megsemmisülését, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, illetve terjesztését. E kötelezettség teljesítésére
az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok megfelelő biztonságáért, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag
az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás
önkéntes, az érintett a hozzájárulását az árajánlat kérő kitöltésével, adatai megadásával, a jelen

tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az
Adatkezelő az adatokat kizárólag az érintettől veszi fel.

Érdekmérlegelési teszt
Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az
Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési
tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke
erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál.

6. A kezelt adatok köre, az egyes adatkezelések
Az Adatkezelő az érintettek alábbi adatait kezeli:
Kapcsolatfelvétel esetén név, e-mail cím, telefon. Az Adatkezelő a megadott adatok alapján
veszi fel a kapcsolatot azzal az érintettel, aki ezt kéri, és ebből a célból az adatait megadja.
Ajánlatkérés esetén név, telefonszám, e-mail cím, cím, megrendelt mennyiség. Amennyiben
az érintett árajánlatot kér, és megadja a felsorolt adatait, az adatkezelő az adatok alapján ad
árajánlatot.
Megrendelés és garanciális ügyvitel esetén név, telefonszám, e-mail cím, cím,
megrendelt mennyiség. Amennyiben az érintett megrendelést ad le, és megadja a felsorolt
adatait, az adatkezelő az adatok alapján ad le megrendelést. Az itt megadott adatokat az
Adatkezelő sem a gyártó cég, sem más harmadik személy részére nem adja ki.

7. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az
érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

8. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság
követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó
jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a
munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg,
akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő
érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely
kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett
személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

9. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer
automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját,
illetve egyes esetekben – a számítógép 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. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal

számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal
üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a
felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új
oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik
a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával
végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó
elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső
webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie
tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy
ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookiekról az adott
szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Az Adatkezelő alkalmaz Google
Analytics cookie-t, melynek segítségével a Weboldal látogatottsági statisztikáit gyűjti. Az
Adatkezelő alkalmaz Facebook remarketing kódot, amely segítségével a Weboldalra látogatókat
később a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat
használ, ezáltal válik azonosíthatóvá a Facebook számára, hogy az adott látogató meglátogatta a
Weboldalt. Az Adatkezelő alkalmaz Google Adwords Remarketing cookie-t, amely a fenti
Facebook remarketing cookie-hoz hasonlóan azt teszi lehetővé, hogy a Weboldal látogatói
számára a Google hálózatán később
hirdetések jelenjenek meg. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon
minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagyértesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A
beállítási lehetőségek általában a böngésző„Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában
találhatók.Az angol nyelvű www.aboutcookies.orgweboldalon található részletes tájékoztató
szintén segít akülönböző böngészőkben történő beállításokban

10. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi. Az
Adatkezelő igénybe veszi a:
MediaCenter Hungary Kft szolgáltatását (6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. II/6.). Az
adatfeldolgozó a Weboldal szerverének üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a
kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes
adatok.
További adatfeldolgozók
Tárhely szolgáltató: Rackhost Zrt.
Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Elektronikus levelezési címe: info@rackhost.hu
Web címe: www.rackhost.hu
Továbbá az igénybe veszi a ADOPTIMUM PLUS (2120 Dunakeszi, Zerkovitz Béla u 19/B.)
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatását könyvelési és pénzügyi
ügyviteli feladatok ellátására.

11. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a
személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az
adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyb ől azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az
adat kezelését jogszabálynem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
b. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását
visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli.
c. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen
tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
d. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése
jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye
nyilvánvalóvá válik.
e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés
jogszabály alapjánkötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős,
az Adatkezelő azadatokat törli.

12. Adatvédelmi incidensek kezelése
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. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az
Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó
intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az
érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezel ő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

13. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről
tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az
adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az
adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett
kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat
helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor
tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
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. 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 Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 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. 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.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés
automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –
kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

14. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.
Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a
Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes
Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja.
Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb
adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót. Az érintett a jogai gyakorlására irányuló
kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az
Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és
megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által
megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a
kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges
intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett

jogorvoslati lehetőségeit. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a
költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem
bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező
igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság
egyértelműen megállapítható legyen. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a
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.

15. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést
szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az
Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről
az érintettet tájékoztatja. Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1. pontban meghatározott
elérhetőségeken. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre
részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a
perindítás lehetőségéről.

