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Az Autó Grex Kft. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 

Az Autó Grex Kft. tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) előírásainak, 

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 (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETnek (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.) és az alábbi 

szabályzatot adja ki: 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési 

elveket és politikát. 

Jelen szabályzat megjelenik a: http://autogrex.hu oldalon. A szabályzat módosításai a fenti címen 

történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI: 

Név:   Autó Grex Kft. 
Székhely:  1042 Budapest, Munkásotthon utca 54-56. 2. em. 2 
Cégjegyzékszám: 01-09-918511 
Adószám:  14759611-2-41 
Képviseli:  Tóth József ügyvezető 
E-mail:   info@autogrex.hu 
Web.:   www.autogrex.hu 
Telefon:  36-30-304-8434 
 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:  

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak 

fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. 

Az adatvédelmi feladatokkal kapcsolatban kapcsolattartó személyek: 

Tóth József ügyvezető 

E-mail:  info@autogrex.hu 
Telefon:  36-30-304-84-34 
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BEVEZETÉS 
 
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 

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

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

időtartamáról. 

Az Infotv. 6. § (1) bekezdése szerint továbbá az érintettet arról is tájékoztatni, hogy a személyes 

adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 

költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

■ az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

■ az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához 

vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett 

személyes adatai kezelhetőek. 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

Az Infotv. szerint a fenti tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Azonban amennyiben az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel 

járna, úgy a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint 
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 

nyilvántartási száma. 
 
Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel egyoldalúan jogosult adatkezelési elvei 

módosítására. A módosított adatkezelési elvek a honlapra történő feltöltéssel válnak hatályossá. 

Az Adatkezelő a honlap által kezelt adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes és 

hatályos törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó 

szabályok a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési 

módszerek mellett egyúttal az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre 

vonatkozó intézkedéseket is rögzít. 
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Az Adatkezelő felelősséget vállal a Honlapot látogatók személyiségi jogainak védelméért, amely 

kiemelten fontos az Adatkezelő számára.  

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK: 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog 

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

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

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

5. „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; 

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő 

személyes adatok kezeléséhez; 

7. „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. 

KEZELT ADATOK KÖRE, ADATFELVÉTEL MÓDJA: 

Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben az alábbi, 

közvetlenül az érintettől felvett személyes adatokat kezeli: 
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A 

Az érintettek köre:  

Partner cégekhez kötődő természetes személyek, kapcsolattartók 

Személyes adat  Az adatkezelés célja 

név Azonosítás 

telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás 

E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése 
 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

Adatkezelő az Info. tv. és a GDPR rendelkezéseivel összhangban, kizárólag kapcsolattartási 

célból jogosult felhasználni, azt egyéb célból (például hírlevél szolgáltatási és reklám tartalmú 

közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés kiküldése célból) nem kerül 

felhasználásra 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 

Önkéntes hozzájárulás: Az adatkezelésre az érintettek által az Adatkezelő Honlapján, illetve 

egyéb módón önkéntesen, az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül 

sor, akként, hogy az érintett a jelen szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvétel céljából 

megadta, amellyel kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra 

kerüljenek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. alapján illetve az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) 

pontja szerint. 

Szerződéskötések: A szerződéskötés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges kapcsolattartók 

esetében a személyes adatokat kapcsolattartás és szerződésteljesítés céljából kezeljük. A 

partnercégektől kapott kapcsolattartók adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. 

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, 

amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: 

Az érintett törlési kérelméig tart.  

A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársa kezelheti. 
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B  

Az érintettek köre: Az Online autóbérlők, online rendelés 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték név, keresztnév, születési név Azonosítás, kapcsolattartás 

anyja neve   azonosítás, szerződés előkészítése, 
teljesítése teljesítése 

születési hely, idő azonosítás előkészítés teljesítés,  

lakcíme azonosítás előkészítés, teljesítés 
tartózkodási helye azonosítás, előkészítés, teljesítés 
Adószám szerződés előkészítése, teljesítése 

jogosítvány száma, lakcímkártya száma, 
személyi igazolvány száma 

szerződés teljesítéséhez szükséges  

bankszámla száma szerződés teljesítéséhez szükséges, jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése céljából 

telefonszám, e-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése 

 

A weboldalon adatrögzítés folyamatát az érintett maga irányítja, ennek hiányában az 

adatrögzítésre nem kerülhet sor, ily módon, amennyiben az adatrögzítés során az érintett az 

adatrögzítés folyamatát akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással megszakítja, úgy az 

Adatkezelő köteles az adatrögzítést megszakítani és az addig megadott személyes adatokat kivétel 

nélkül törölni. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az adatfelvételi eszköznek 

azon adatai, melyek az adatfelvétel során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a 

technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő 

adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az adatfelvételkor 

naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze 

nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA:   

A GDPR 6. Cikk a.) és b.) pontja alapján. Önkéntes hozzájárulás mellett, az adatok kezelése a 

megbízási szerződésének végrehajtásához és teljesítéséhez. Továbbá technikai problémák 

megoldásához és magas szintű informatikai biztonság fenntartásához, az adatkezelő belső és 

külső felekkel való kommunikációjának lehetővé tételéhez, az adatkezelő  jogszabályi 

kötelezettségeinek (például kereskedelmi vagy adójogszabályokból eredő kötelezettségeinek) 

teljesítéséhez, állami szervekkel (többek között bűnüldöző hatóságokkal) szembeni, jogszabályon 

alapuló kötelezettségek teljesítéséhez, valamint bíróság által megállapított kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges. Továbbá szükség szerint bűncselekmények és (feltételezetten) jogellenes 

tevékenység megakadályozása, vizsgálata és felderítése érdekében.  



6 
 

IDŐTARTAMA: 

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig arra a kívánt cél elérése 

érdekében feltétlenül szükséges, illetve a számviteli bizonylatok (hiszen a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat), illetve a 

jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok esetében, ahol az adatkezelő a vonatkozó 

jogszabályok alapján köteles őrizni a kezelt adatokat. Az érintett által megadott bármely személyes 

adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az 

érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az 

adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli 

C.  

Az érintettek köre: Szerződő partnerek 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték név, keresztnév, születési név Azonosítás, kapcsolattartás 

anyja neve   azonosítás, szerződés előkészítése, 
teljesítése teljesítése születési hely, idő azonosítás előkészítés teljesítés,  

lakcíme azonosítás előkészítés, teljesítés 

tartózkodási helye azonosítás, előkészítés, teljesítés 

Adószám szerződés előkészítése, teljesítése 

jogosítvány száma, lakcímkártya száma, 
személyi igazolvány száma 

szerződés teljesítéséhez szükséges  

bankszámla száma szerződés teljesítéséhez szükséges, 
jogszabályi kötelezettségek teljesítése 
céljából 

telefonszám, e-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA:   

Önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a) pont. 

IDŐTARTAMA: 

Az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb a szerződés teljesítéséig tart. Kivéve a számviteli 

bizonylatok (hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig 

meg kell őrizni ezeket az adatokat), illetve a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok 

esetében, ahol az adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján köteles őrizni a kezelt adatokat. Az 

érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, 

elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa 

megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.  

COOKIE HASZNÁLATA 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap úgynevezett „cookie”-kat nem 

használ.  
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KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése 
körében a következőket: 
 

az adatgyűjtés ténye, 

az érintettek köre, 

az adatgyűjtés célja, 

az adatkezelés időtartama, 

az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, 
illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 
 
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook. közösségi oldalakon, és 
„lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve az adatkezelő valamely bejegyzését. 

 
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 
termékeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a közösségi oldalnak a megosztása, 
illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése. 

 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére 
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 
jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a  közösségi  
oldalakon  valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
közösségi oldalakon. 
 
 
 

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK 

Az adatkezelő tárhely szolgáltatót nem vesz igénybe. Az adatokat a cég saját belső céges 

számítógépén kezeli és tárolja, amely vírusvédelemmel ellátott.  

Könyvelés: 

Név: Malchut Grex Kft. 
tel: +36703811111 
e-mail cím: orsolya@malchutgrex.hu 
 
 
Weboldal üzemeltetés: jelenleg szünetel 
 
Név:  
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tel:  
e-mail cím:  
 
Adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása: 

Név: Autó Grex Kft. 
tel: +36303048434 
e-mail cím: autogrex@gmail.com 
 

Számlázás: 

Név: Autó Grex Kft. 
tel: +36303048434 
e-mail cím: autogrex@gmail.com 
 
 
ADATBIZTONSÁG 

Az Info tv. adatbiztonsági követelményeként előírja, hogy az adatkezelő köteles az adatkezelési 

műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának 

védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az 

adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat-és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell 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. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, 

ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 

rendelhetők. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további 

intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus 

adatfeldolgozó rendszerek, jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével 

történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a 

személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 

továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 

mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek 

üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során 

fellépő hibákról jelentés készüljön. 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 
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magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 

adatkezelőnek. 

 

AZ ÉRINTETEK JOGAINAK ISMERTETÉSE: 

Az Info tv. és a GDPR rendelkezései alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél: 

Hozzáférés joga: Az érintett tájékoztatását jogosult ara, 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 rendeletbe felsorolt 

információkhoz hozzáférjen.  

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén -az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelemnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában írásban megadni eleget tenni. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 

tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés 

állapítható meg. 

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 nyilatkozatok útján történő kiegészítést. 

Törléshez való jog, zárolás : Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelme nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, az adatkezelő, pedig feltételek fennállta esetén 

indokolatlan késedelem nélkül köteles azt törölni  

A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint kéri; 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 
törlést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
 
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. 
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A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 

esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről.  

Elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével 

megteszi az észszerű, elvárható lépéseket - ideértve a technikai intézkedéseket –annak érdekében, 

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 

forgó személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha annak feltételei fennállnak.  

Adathordozhatósághoz való jog: Az adathordozhatósághoz való joga alapján az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta. 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát 

megállapítja, az adatkezelést -beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, 

és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről 

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és 

akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az 

Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, valamint, ha az Adatkezelő a fenti határidőt 

elmulasztja, az ellen -annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Az 

érintett továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár e. 
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ADATVÉDELMI INCIDENS KEZELÉSE 

Adatkezelő köteles nyilvántartást vezet az esetleges adatvédelmi incidensekről, az esetleges 

ellenőrzések, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az 

érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 

adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, 

valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintett 

kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad. 

Adatkezelési incidens észlelése esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - legkésőbb 

72 órán belül - bejelentést tesz a felügyelő hatóság felé, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú módosítására, amely a 

Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá.  

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG 
 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési 
cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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