
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen tájékoztató a mashangon.hu weboldalon 

bejelentett személyes adatok kezelésére vonatkozik

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő: Róza Zsuzsanna Ráchel E.V. 
Nyilvántartási szám:  53205168
Adószám: 69453535-1-33
Székhely: 2094 Nagykovácsi, Bükk utca 11.
E-mail: rachel@mashangon.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Róza Zsuzsanna Ráchel
Az adatvédelmi tisztviselő közvetlen elérhetőségei:
 e-mail címe: rachel@mashangon.hu
 honlapja: https://www.mashangon.hu

Az  adatkezelés  alapjául  szolgáló  jogszabályok  Az  adatvédelmi  tisztviselő-bejelentő
rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok: 

1.  Az  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 irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

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

A weboldal használatával, ideértve annak megtekintését, a regisztrációt, a bejelentkezést és a
szolgáltatás  igénybevételét  Ön,  mint  érintett  elfogadja  és  tudomásul  veszi,  magára  nézve
kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékozatót.

2. AZ ADAKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A  regisztrációhoz  (bejelentkezéshez  és  szolgáltatások  igénybevételéhez)  kapcsolódó
adatkezelés

Az adatkezelés célja a weboldal üzemeltetője és az ügyfél közötti  online felhasználói fiók
útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás
egyszerűsítése.  A  felhasználónév  és  az  e-mail  cím  a  bejelentés  céljából  regisztráló
felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá
a  weboldal  üzemeltetője  és  a  felhasználó  közötti  kapcsolattartás  célját  szolgálja.  Az
adatbiztonsági  követelmények  teljesítése  érdekében  a  felhasználó  azonosítása  során  jelszó
megadása kötelező.

Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

1. Kezelt adatok köre: családi- és utónév 



Adatkezelés célja: az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez, valamint a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az
érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

2. Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, lakcím

Adatkezelés  célja:  a  kapcsolattartáshoz,  számlázáshoz,  a  szolgáltatás  teljesítéséhez,
elektronikus egyeztetéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az
érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés, fel- és leiratkozás rendje

Hozzájárulok, hogy az adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen 
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje. Tudomásul veszem, hogy jelen 
nyilatkozatom alapján adatkezelő számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési 
szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és 
aláírásával iratkozhatom fel. 
A hírlevélre történő feliratkozásnál a személyes adatok megadása önkéntes, a hozzájárulás a 
checkbox kipipálásával és a küldés gomb megnyomásával a hírlevélre feliratkozási szándék 
konkrét és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a felhasználó ezen félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez és a 
hírlevél megküldéséhez. Ezen önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható, megtagadható. 
A hírlevélre történő feliratkozás az oldalon felajánlott szolgáltatások igénybevételének nem 
feltétele.
A hírlevélre történő feliratkozás során a hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem 
okoz a felhasználónak hátrányt. A hírlevélre feliratkozással a hírlevél rendszeres átvételén 
felül más előny a felhasználó részére nem kerül juttatásra. Sem a feliratkozás, sem a 
hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem korlátozza a felhasználó GDPR szerinti 
jogait (például a leiratkozás, törléshez való jogot). A felhasználói adatok kezelése a hírlevél 
vonatkozásában a GDPR és jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint a 
jogszabályokkal összhangban történik. A hírlevélre feliratkozáskor ezen szolgáltatás 
nyújtásához csak olyan személyes adatok megadását kérjük, melyek szükségesek a 
szolgáltatás teljesítéséhez (név, email cím).
(Összhangban a 29. cikk szerinti munkacsoport iránymutatásával az (EU) 2016/679 rendelet 
szerinti hozzájárulásról, száma WP259).
Az adatkezelés célja: a felhasználóval kapcsolattartás
A kezelt adatok köre: név és e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 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, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti
hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás időtartamának végéig, illetve Felhasználó 
által a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
A személyes adatokat a weboldal üzemeltetőjének technikai adminisztrátora 
adatfeldolgozóként megismerheti. Az adatkezelésben és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő 



közreműködők a feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási 
kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek 
személyes adatait megismerni.
Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

- tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezelésének módjáról

- visszajelzést kérhet arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e

- kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, 
a hiányos adatok kiegészítését

- tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen és kérheti azok törlését („elfeledtetését”),
valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint

- bíróság előtt jogorvoslattal élhet, panaszt tehet a felügyelő hatóságnál 
(https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot 
kezdeményezhet.

3. ÉRINTETTI JOGOK

1.   Ön  jogosult  kérni  az  Adatkezelőtől  az  Önre  vonatkozó  személyes  adatokhoz  való
hozzáférést,  azok  helyesbítését,  illetve  kérheti  az  adatok  törlését  vagy  kezelésének
korlátozását, továbbá rendelkezésre bocsátásukat géppel olvasható formátumban, amennyiben
az nem ütközik e jogok gyakorlásának jogszabály szerint megállapított korlátaiba.

-  A hozzáféréshez való jog

Ön  bármikor  felvilágosítást  kérhet  arra  vonatkozóan,  hogy  személyes  adatait  az
Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akiknek
az adatait átadták, vagy át fogják adni, a forrást, ahonnan az Ön adatait az Adatkezelő
megkapta,  az  adatok  megőrzési  időtartamát,  az  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogait,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való adattovábbítás esetén pedig az
ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat.

A hozzáférés  joga  gyakorlása  során  Ön arra  is  jogosult,  hogy a  kezelt  személyes
adatainak  másolatát  kérje.  Elektronikus  úton  benyújtott  kérelem  esetén  –  az  Ön
ellenkező kérésének hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan
(email,  illetve  pdf  fájl  formájában)  bocsátja  rendelkezésre.  Amennyiben  az  Ön
hozzáférési  joga  hátrányosan  érinti  mások  jogait  és  szabadságait,  az  Adatkezelő
jogosult az Ön kérelmének teljesítését a szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban  az  esetben,  amennyiben  Ön  a  fenti  tájékoztatást  több  példányban  kéri,  az
Adatkezelő a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és
ésszerű mértékű díjat számol fel.

- A helyesbítéshez való jog

Az  Adatkezelő  az  Önre  vonatkozó  személyes  adatokat  kérésére  helyesbíti  vagy
kiegészíti  (pl.  adatváltozás  esetén),  ha  ez  az  adatkezelés  technikai  sajátosságait
figyelembe véve lehetséges. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán,
az  Adatkezelő  felhívhatja  Önt,  hogy  a  pontosított  adatot  megfelelő  módon  –
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elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal
érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az
adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a címzetteket, feltéve,
hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.
Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben  Ön  valamely  vagy  az  összes  személyes  adatának  törlését  kéri,  az
Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
·       az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból,
amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
·       olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekén alapult,  de Ön tiltakozott  az adatkezelés ellen,  és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
·       a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
·       jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.
Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel
közölte,  az  Adatkezelő  a  törlést  követően  haladéktalanul  tájékoztatja  ezen
személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.
Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes
adatok  törlésére,  különösen pl.  abban  az  esetben,  ha  az  adatkezelés  valamely  jogi
kötelezettségnek történő megfelelés céljából szükséges.

- Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
·       amennyiben Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
·       amennyiben  az  adatkezelés  jogellenes,  de  Ön  ellenzi  az  adatok  törlését,  és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
·       amennyiben  az  Adatkezelőnek  már  nincs  szüksége  a  személyes  adatokra
adatkezelés  céljából,  Ön  azonban  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
·       amennyiben Ön 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 ön jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat
a tárolás kivételével  az Adatkezelő nem kezeli.  Amennyiben a jelen joggal érintett
személyes  adatokat  az  Adatkezelő  más  személlyel  közölte,  az  Adatkezelő  az
adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen címzetteket, feltéve, hogy
az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést.
Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt ezen címzettek köréről.

-   Adathordozhatósághoz való jog

A GDPR 20.  cikke  szerint  az  érintett  felhasználó  jogosult  az  általa  az  adatkezelő
rendelkezésére  bocsátott  adatait  megkapni.  Ön,  mint  érintett  jogosult  arra,  hogy az  Önre

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/


vonatkozó, 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.

4. ADATKEZELÉST VÉGEZ TOVÁBBÁ A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE KAPCSÁN

A tárhely üzemeltetője

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az
érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Adatfeldolgozó elnevezése: Tárhely.eu Kft.
Honlap: https://tarhely.eu
ÁSZF: https://tarhely.eu/aszf/
Adatvédelmi szabályzat: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-
címe és az Érintett  által  használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a
megtekintett oldalak címe.
Az érintettek köre: A weboldalt felkereső természetes személyek.
Az adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása.
Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  a  tárhelyszolgáltató  által
üzemeltetett  szerver  által  rögzített  adatok a  tárhely,  illetve  weboldal  működésének végéig
kerülnek tárolásra, ezt követően kizárólag anonimizált formában látogatottsági statisztikaként
kerülnek megőrzésre. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A weboldal technikai adminisztrátora

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az
érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.

Adatfeldolgozó elnevezése: Csapó Krisztina e.v.
Székhely: 2083. Solymár, Forrás utca 4.
Nyilvántartási  szám: 33650884
Adószám: 66305134-1-33
E-mail cím: dorothy@dorothyweb.hu
Honlap: https://www.dorothyweb.hu
Adatvédelmi szabályzata: https://www.dorothyweb.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely adminisztráció, honlap adminisztráció.
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Érintett hálózati identitása: számítógépének IP-
címe és az Érintett  által  használt szoftverkörnyezet, valamint látogatásának időpontja, és a
megtekintett oldalak címe.
Az érintettek köre: A weboldalt felkereső természetes személyek.
Az adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása, technikai háttér biztosítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: regisztráció megszüntetése, illetve
hírlevélről  való leiratkozást  követően 3 hónap (biztonsági  mentések megőrzési  ideje),  azt
követően kizárólag anonimizált formában látogatottsági statisztikaként kerülnek megőrzésre.
Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása.



A weboldal üzemeltetőjének könyvelője

Adatfeldolgozó elnevezése: Navaron Gold Kft.
Képviselője: Jakab Nóra
Székhely: 3524 Miskolc, Kölcsey Ferenc utca 31. fszt. 2.
Adószám: 24102917-2-05 
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számviteli rend fenntartása, számlázás
Az Adatfeldolgozó által kezelt adatok köre: Érintett neve, számlázási címe, email címe
Az érintettek köre: fizetős szolgáltatást igénybe vevő személyek.
Az adatkezelés célja: számviteli rend fenntartása, számlázás rendjének biztosítása
Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  a  Számviteli  törvényben
meghatározott módon és ideig. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

5. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

(1)  Az Adatkezelő 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 Rendelet és az Infotv.,
érvényre juttatásához szükségesek. 

(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.

(3)  Az  Adatkezelő  a  személyes  adatokat  bizalmas  adatként  minősíti  és  kezeli.  A
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási  kötelezettséget ír
elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő  jogosultsági szintek megadásával
korlátozza.  

(4) Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. 

(5)  Az  Adatkezelő  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.

(6) 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.



(6) Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton
folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. 

(7)  A  folyamatban  levő  munkavégzés,  feldolgozás  alatt  levő  iratokhoz  csak  az  illetékes
adatfeldolgozók férhetnek hozzá. 

(8) Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai
védelmét. 

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

1. § 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; (Rendelet 4. cikk 12.) 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek: a laptop, számítógép vagy mobil telefon elvesztése,
személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és
vevő-  partnerlisták  illetéktelen  másolása,  továbbítása,  szerver  elleni  támadások,  honlap
feltörése. 

2. § Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  

(1) Adatvédelmi  incidensek megelőzése,  kezelése,  a vonatkozó jogi  előírások betartása az
Adatkezelő feladata. 

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és
ezeket folyamatosan elemezni kell.
(3) Amennyiben az Adatkezelők feladataik ellátása  során adatvédelmi  incidenst  észlelnek,
haladéktalanul értesíteniük kell az Adatkezelő vezetőjét. 

(4) Az Adatkezelők kötelesek jelenteni a Adatkezelő vezetőjének, ha adatvédelmi incidenst,
vagy arra utaló eseményt észlelnek. 

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán,
amelyen  Adatkezelők,  szerződő  partnerek,  érintettek  jelenteni  tudják  az  alapul  szolgáló
eseményeket, biztonsági gyengeségeket. 

(6)  Adatvédelmi  incidens  bejelentése  esetén  az  Adatkezelő  vezetője  –  az  informatikai,
pénzügyi és működési vezető bevonásával – 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.



(7)  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.

3. § 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.  

7. Látogatói adatkezelés - t  ájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1)   A  Sütik  (cookie-k)   rövid  adatfájlok,  melyeket  a  meglátogatott  honlap  helyez  el  a
felhasználó  számítógépén.  A  cookie  célja,  hogy  az  adott  infokommunikációs,  internetes
szolgáltatást  megkönnyítse,  kényelmesebbé  tegye.  Számos  fajtája  létezik,  de  általában  két
nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott
munkamenet  során  (pl.:  egy  internetes  bankolás  biztonsági  azonosítása  alatt)  helyez  el  a
felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása),
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. 

Az Európai  Bizottság  irányelvei  alapján cookie-kat  [kivéve,  ha azok az adott  szolgáltatás
használatához  elengedhetetlenül  szükségesek]  csak  a  felhasználó  engedélyével  lehet  a
felhasználó eszközén elhelyezni. 

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során
kell  tájékoztatást  nyújtani.  Nem  szükséges,  hogy  a  sütikre  vonatkozó  tájékoztató  teljes
szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a
tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(3)  A  hozzájárulást  igénylő  sütik  esetében  a  tájékoztatás  kapcsolódhat  a  honlap  első
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az
oldal  felkeresésével  megkezdődik.  Amennyiben  a  süti  alkalmazására  a  felhasználó  által
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e
funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre
vonatkozó  tájékoztató  teljes  szövege  megjelenjen  a  honlapon,  elegendő  egy  rövid
összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére. 

(4) A honlapon  a sütik  alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni
kell.  E  tájékoztatóval  az  Adatkezelő  biztosítja  hogy  a  látogató  a  honlap  információs



társadalommal  összefüggő szolgáltatásainak   igénybevétele  előtt  és  az  igénybevétel  során
bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat
kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

8.            Önt mindenkor megilleti  a  felügyeleti  hatósághoz történő panasz benyújtásához,
valamint a jogorvoslathoz való jog.

- Panaszjog és jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli  meg,  hogy személyes  adatai  Adatkezelő általi  kezelése megsérti  a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR vagy az Infotv.
rendelkezéseit,  jogában  áll  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Önnek  joga  van  más,  így  különösen  a  szokásos  tartózkodási  helye,  munkahelye  vagy  a
feltételezett  jogsértés  helye  szerinti  európai  uniós  tagállamban  létrehozott,  felügyeleti
hatóságnál is panaszt tenni.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Az
Adatkezelő  esetében  az  illetékes  bíróság  a  Fővárosi  Törvényszék,  azonban  Ön  a  pert  a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek elérhetősége az alábbi
linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Ön továbbá a pert a szokásos tartózkodási
helye  szerinti  tagállam  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  bírósága  előtt  is
megindíthatja,  amennyiben  az  Ön  szokásos  tartózkodási  helye  az  Európai  Unió  más
tagállamában van.

Ön jogosult bírósághoz fordulni a NAIH Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben is. Az érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a NAIH nem foglalkozik a
panaszával,  vagy  három  hónapon  belül  nem  tájékoztatja  önt  a  benyújtott  panaszával
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Önnek jogában áll a panasznak
a  nevében  történő  benyújtásával,  a  NAIH  határozatának  bírósági  felülvizsgálatával,  a
keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan
nonprofit  jellegű  szervezetet  vagy  egyesületet  megbízni,  amelyet  valamely  európai  uniós
tagállam  jogának  megfelelően  hoztak  létre  és  amelynek  alapszabályban  rögzített  céljai  a
közérdek szolgálata,  valamint  az érintettek jogainak és szabadságának a személyes  adatok
vonatkozásában biztosított védelme.

A tájékoztató elkészítése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
·       Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (“GDPR”);
·       Az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi
CXII. Törvény (“Infotv.”);
·       Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.

http://birosag.hu/torvenyszekek
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http://naih.hu/

	3. ÉRINTETTI JOGOK

