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BEVEZETES

A term6szetes szem'lyeknek a szemelyes adatok kezelese bkinbteben toften'
vedelnerdl 6s az ilyen adatok szabad aranl6s6rol, valamint a 9S/46/EK rendetet
hablyon kivUl helyezes'r'l sz6l6 AZ EUROPAT ?ARLAMENT ES A TANACS tEU)
2016/679 RENDELETE (a bvebbiakban: Rendelet) el6irja, hogy az Adatkezel6
megfelel6 int6zked4seket hoz annak erdekeben, hogy az 6rintett 16sz6re a szemetyes
adatok kezeEsere vonatkoz6, minden egyes t1jekoztaast t6m6r, e ethat6, 

'fthettj 
es

k6nnyen hozzeferhetd formeban, vihgosan es koz'tThet6en megfogalmazva nyijtsa,
bv4bb1 hogy az Adatkezel6 el1segiti az 

'rintett 
jogainak a gyakorl^sft.

Az 6rintett el6zetes hjekoztat'si kittelezettseget az informAci6s 6nrendetkez'si jog16l
es az informAci6szabads1gr6l 2011 . 6vi CXll. t'r,/eny is el6iia.

Az abbbiakban olvashab Ujekozta6ssal e jogszabAlyi k1tetezetts^g1nknek tesz1nk
eleget.

A tAjekozbbst kozze kell tenni az lnt6zmeny honlapj^n, vagy az erintett szemdly
r6szAre kdresere meg kel kIldeni.

I" FEJEZET
AZ ADATKEZEL6 MEGNEVEZESE

E t6j6koztat6s kiad6ja, egyben az Adalkezel6. Bebolna Nemzeti M6nesbirtok
Szekhelv: 2943 Bebolna. M6szaros u.1.
AHTI szami 833712
Adoszam: 158337 10-2-1'l
K6pviselo: Haal Gibor igazgat6
Telefonszam: 34/569-200
Fax:341569-202
E-mail cim: menesbirtok@babolnamenes.hu
Honlap: www.babolnamenes.hu
(a tovebbiakban: Int6zm6ny)

II, FEJEZET
ADATFELDOLG026X TUECHCVTZ6SC

Adatfeldolgozo: az a termeszetes vagy iogi szem6ly, kozhatalma szerv, Ugyndks6g
vagy barmely egy6b szerv, amely az adatkezel6 nev6ben szem6lyes adatokat kezel;
(Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozo ig6nybevetel6hez nem kell az 6rintett el6zetes beleegyezese, de
szirkseges a tej6koztatasa. Ennek megfeleloen a kovetkezo tej6koztatast adjuk;

'I " Int6zm6ny0nk lT szolgiltat6ja

Int6zmenyiink a honlapja fenntanasehoz 6s kezel6sehez adatfeldolgozot vesz

igenybe, akiaz lT szolgaltatasokat (terhelyszolgdltates) biztositja,6s ennek kereteben



- a vele fennell6 szerz6d6silnk tartamiiig., kezeli a honlapon megadott szemetyesadatokat, az eltala vegzett m0velet a szem6lyes adatok t6roj6"" a 
"ieru.r.n.

Ezen adatfeldolgoz6 megnevezdse a kdvetkez6;
Cegn6v: Foxbit Kft.
Sz6khely: 2943 B6botna, Mora Ferenc utca 42.
Cegjegyzeksz6m: 1 1-09-010615
Ad6szdm;
Kepvisel6:

'13434834-2-11
Suhayda And16s

info@foxbit.hu
www.foxbit.hu

Telefonszdm: 20t542-4150
Fax:
E-mail cim:
Honlap:

2. Postai szolgaltatasok, k6zbesit6s, csomagkUld6s

Ezen adatfeldolgozok Intezmenyunktol megkapj6k a megrendelt term6k
1=l_".11":91 

* szitkseges szemetyes adatokat (6rintett neve, cime, tetefonsz6ma),
es enneK telhasznilSs6val krsz6llitja a termeket.

Ezen szolg6ltatok:

L4agyar Posta Zrt.

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELES JOGSZERf SEGENEK BIZTOS|TASA

1. Adatkezel6s az 6rintett hozzajarulesa alapj5n

(1) Amennyiben az Intezm6ny hozzdj6ruldson alapulo adatkezel6st kivAn vegeznt, az
erantett hozz6jarulaset szem6lyes adatai kezel6sehez az adatkezelesi szab6lyzatban
meghaterozott adatkero lap szerinti tartalommal es t6j6koztat6ssal kell kernj.

(2) Hozzdjarulesnak minosirl az is, ha az 6rintett az Int6zm6ny internetes honlapj6nak
megtekintese soran bejeldl egy erre vonatkoz6 n6gyzetet, az inform6cios
t6rsadalommal Osszefuggo szolgeltat6sok ig6nybevetele soran erre vonatkozo
technikai beallitasokat hajt vegre, valamint bermely egyeb olyan nyilatkozat vagy
cselekedet is, amely az adott osszefilgg6sben az erintett hozzAjerulesel szem6lyes
adatainak tervezett kezel6s6hez egy6rtelmilen jelzi. A hallgatas, az elore bejelolt
negyzet vagy a nem cselekv6s ezert nem minosul hozz6j6rulilsnak.

(3) A hozzajdrules az ugyanazon c6l vagy c6lok 6rdek6ben v6gzett dsszes
adatkezelesitev6kenysegre kiterjed. Ha az adatkezel6s egyszerre t6bb celt is szolgdl,
akkot a hozzejerubst az cisszes adatkezel6si celra vonatkozoan meq kell adni.



flf?,?1:iil"t, hozzdjdrutdsdt otyan irasbeti nyitatkozat keret6ben adja meg, amely
mas ugyekre ts vonatkozik - pl, 6rtekesit6si, szolgeftatasi szerzodes megkdt,ese _ a
hozzej'rules [entikerelmet ezekt6l a mds Ugyektoiegy6rtelmr:ien megkLitonboztetheto
mddon kell eloadni, 6rtheto es kdnnyen hozzaferheto formaban, vililos 6s egyszer(
nyelvezettel. Az erintett hozzejeruhsel tati.almazo ilyen nyilatkozai brlrmel!'otyan
resze, amely s6rti a Rendeletet, kdtelezo erovel nem bir.

(5) Az Intezmeny nem kdtheti szerz6d6s megkdt6s6t, teljesiteset olyan szemetyes
adatok 

.kezelesehez valo hozzAeruEls megad6sehoz, amelyek nem izLiks6gesek a
szerz6des teljesit6sehez.

(6) Ahozzejarul6s visszavonas6t ugyanolyan egyszer( m6don kell lehet6ve tenni, mint
annak megadesat.

(7) Ha a szemelyes adat felv6telere az erintett hozzqeruhseval kerilt sor, az
adatkezelo a felvett adatokat torv6ny elt616 rendelkezesenek hienyaban a 16
vonatkoz6 jogi kotelezettseg teljesitese c6ljdb6l tovdbbi kijldn hozz6jeruliis n6lkrjl,
valamint az 6rintett hozzdjerulasdnak visszavondsdt kdvetoen is kezelhett.

2. Jogi kdtelezetts6g teljesit6s6n alapu16 adatkezel6s

(1) A jogi kdtelezetts6gen alapulo adatkezeles eset6n a kezelheto adatok kor6re. az
adatkezel6s c6\Ata, az adatok taroldsenak idotartamara, a cimzettekre az alapul
szolga16 jogszabely rendelkez6sei irenyad6k.
(2) A jogi kcitelezettseg teljesit6se jogcimen alapu16 adatkezeles az 6rintett
hozz'jeruhsel6l fuggetlen, mivel az adatkezelest jogszabaly haterozza meg. Az
erintettel az adatkezel6s megkezdese el6tt ez esetben kdzolni kell, hogy az
adatkezel6s kotelezo, tovabb6 az erintettet az adatkezel6s megkezd6se elott
egy6rtelmr:len 6s reszletesen t6j6koztatni kell az adatai kezel6sevel kapcsolatos
minden tenyrol, igy kirldndsen az adatkezel6s c6ljar6l 6s jogalapjarol, az
adatkezelesre es az adatfeldolgozdsra jogosult szem6ly616l, az adatkezel6s
id6tartame16l, a116l, ha az 6rintett szem6lyes adatait az adatkezel6 a 16 vonatkozo jogi
kcitelezetts6g alapj6n kezeli, illetve arrol, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tajekoztatesnak ki kell terjednie az 6rintett adatkezel6ssel kapcsolatos jogaira 6s
jogorvoslati lehet6s6geire is. Kotelez6 adatkezel6s eset6n a taj6koztatds megtdrt6nhet
az elobbi informdci6kat tartalmaz6 jogszabdlyi rendelkezesekre val6 utales
nyilv6nossagra hozataleval is.

3. Az 6rintett jogainak el6segit6se

Az Int6zm6ny valamennyi adatkezelese sordn kdteles biztositani az 6rintett jogainak
gyakor 6sat.



LAroGAr6r ADATKE'EL.S -, J; 
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rap.rAr.r - rAJ EKozrArAs
sUTrK (cooKtE) ALKALMAzAsAR6L

1. A honlapra letogatot a honlapon tej6koztatni kell a sutik alkalmaz6s6r6l, es ehhez
a hozzajdrulasdt kell kerni.

2. Alta16nos t6j6koztat6s a si.itikr6l

2.1. A si.lti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a megletogatott webotdal kLjld a
l6togat6 bong6szojenek (vdltoz6n6v-ertek formaban), hogy az elt6rolja 6s k6s6bb
ugyanaz a weboldal be is tudja tdlteni a tartalmat. A sutinek lehet 6rv6nyessege,
6rvenyes lehet a bctng6szo bezeteseig, de korlaflan ideig is. A kes6bbiekben mindln
HTTP(S) keresnel ezekel az adatokat is elkiildi a bdngeszo a szervernek. Ezaltal a
felhasznelo g6p6n levo adatokat m6dositja.

2.2. A sriti lenyege, hogy az weboldal szolgaltatasok term6szet6n6l fogva szijks6g
van arra, hogy egy felhaszn6l6t megjeloljon (pl. hogy beldpett az oldalra) 6s annak
megfeleloen tudja a kOvetkez6kben kezelni. A veszelye abban rejlik, hogy err6l a
felhasznel6nak nem minden esetben van tudomasa es alkalmas lehet arra, hogy
felhasznel6t kovesse a weboldal 0zemeltetdje vagy mes szolgaltat6, akinek a tartalma
be van 6pitve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics, Adwords), ez6ltal profiljon
letre r6la, ebben az esetben pedig a srlti tartalma szem6lyes adatnak tekintheto.

2.3. A sutik fajtdi:
23.1. Technikailag elengedhetetlenril szukseges munkamenet (session) si.ltik:
amelyek n6lk0l az oldal egyszer(en nem m0kddne funkcion6lisan, ezek a felhasznelo
azonositas6hoz, pl. annak kezel6sehez szukseges, hogy belepett-e, mit tett a kosArba,
stb. Ez jellemzoen egy session-id letarolasa, a tdbbi adat a szeryeren kerul terolesra,
ami igy biztonsagosabb. Van biztons69i vonatkozAsa, ha a session soti 6rt6ke nem j6l
van generelva, akkor session-hijacking tamadas vesz6lye fennell, ez6rt feltetlenill
sziiks6ges, hogy megfeleloen legyenek ezek az 6rt6kek generalva. Ny'as termino169iek
session cookie-nak hivnak minden sUtit, amik a bongeszobolva16 kilepeskor torl6d nek
(egy session egy bdngeszohasznalat az elinditest6l a kil6p6sig).
2.3.2. Hasznalatot elosegito s0tik: igy azokat a siitiket szoktdl nevezni, amelyek
megjegyzik a felhaszndlo v6laszt6sait, p6lddul milyen formdban szeretn6 a felhaszn6l6
az oldalt latni. Ezek a fajta sirtik lenyegeben a sritiben t6rolt beallitasi adatokat jelentik.
2.3.3. Teljesitm6nyt biztosit6 siltik: bar nem sok kozuk van a "teljesitm6ny'-hez,
altaliban igy nevezik azokat a sirtiket, amelyek informAci6kat gyr:ijtenek a
felhasznal6nak a meglatogatott weboldalon beloli viselked6s6rol, eltdltdtt idejerol,
kattintasairol. Ezek jellemzoen harmadik f6l alkalmaz6sai (pl. Google Analytics,
AdWords, vagy Yandex.ru sirtik). Ezek a latogat6rol profilalkotas k6szit6s6re
alkalmasak.



2.4. A sutik haszndlatdnak elfogadasa, engedelyezese nem k6telezo. Visszaellithatja
bdngeszoje bedllit6sait, hogy az utasitsa el az Osszes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha
a rendszer 6ppen egy cookie-t kUld. A legt6bb bongeszo ugyan alapertelmezettkent
automatrkusan elfogadja a sutiket, de ezek dltaliiban megveltoztathat6ak annak
6rdekeben, hogy megakadelyozhat6 legyen az automatikus elfogades 6s minden
alkalommal felajAnlja a v6lasztds lehetoseget.

A legn6pszer0bb biing6sz6k sUti be6llitasai16l az atabbi tinkeken tej6koz6dhat
. Google Chrome: https://support. oooo le. com/accounts/answer/61416?h l=h u
. Firefox: https://supDort.mozilla.oro/hu/kb/sutik^enoedelvezese-es-tiltasa-amif
weboldak-haszn
. Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manaoe-cookies#ie=ie-1 1

. l\y'icrosoft Internet Explore|10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
exolorer/delete-manage-cookies#ie=ie-1 0-win-7
. l\4icrosoft lnternet Explorer 9: htto://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manaqe-cookies#ie=ie-9
. Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/interne!
exDlorer/delete-manaqe-cookies#ie=ie-8
.lvlicrosoft Edge: htto://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-1o/edoe-orivacv-faq
. Safari: https://support. apple.com/hu-hu/HT20 1 265

Mindezek mellett azonban felhivjuk a figyelmet arra, hogy elofordulhat, hogy bizonyos

webhelyfunkciok vagy -szolg6ltatAsok nem fognak megfelel6en m0kodni cookie-k
nelkul.

3. Tirjekoztatds az Int6zm6ny honlapjdn alkalmazott stitikrol:

3.l.Asritikeltal kezelt adatkor: Int6zmenytink honlapja a weboldal hasznalata
soran a l6togato16l, illetve az eltala b0ng6sz6sre haszn6lt eszkozr6l azalabbi
adatokat r6gziti 6s kezeli:
. a latogat6 6ltal haszneft lP cim,
. a bdng6sz6 tipusa,
. a bongesz6sre hasznalt eszkoz opereci6s rendszerenek jellemzoi (bedllitott nyelv),
. latogat6s idopontja,
. a megl6togatott (al)oldal, funkci6 vagy szolgeltatds.
. kattint6s.

3.2. A honlapon alkalmazott sotik

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenUt sziiks6ges munkamenet (session) slitik
Az adatkezel6s celja: a honlap megfelel6 mukddes6nek biztositasa. Ezek a sotik

ahhoz szijks6gesek, hogy a letogatok bong6szhess6k a weboldalt, zokkenomentesen

es teljes korGn hasznalhass6k annak funkci6it, a weboldalon keresztill el6rhetd

szolgiltatdsokat, igy - tdbbek kozott- killondsen a latogat6 eltal az adott oldalakon

vegzett mUveletek megjegyz6set egy letogatas soran



Ezen sutjk adatkezeles6nek id6tartama kize6lag a l6togat6 aktudlis latogatdsdra
vonatkozik, a munkamenet vegeztevel, illetve a bdngeszo bez616saval a sritik e fait6ia
automatikusan t0rlodik a szamitog6perol.

3.2.2. Haszn6latot el6segit6 s0tik:
Megjegyzik a felhasznelo v6lasztasait, peldaul milyen formaban szeretn6 a felhaszndlo
az oldalt letni. Ezek a fajta siltik lenyegeben a sUtiben terolt beellit6si adatokat jelentik.
Az adatkezeles jogalapja a latogat6 hozzAj,rrul6sa.
Az adatkezel6s c6lja: A szolgAltatas hatekonyseganak novelese, felhaszn616i 6lm6ny
ndvelese, a honlap haszn6latanak kenyelmesebbe t6tele.

3"2.3. Tellesitm6nyt biztosit6 siitik;
Informaci6kat gyiijtenek a felhaszndlonak a meglatogatott weboldalon bel0ti
viselkedes6rol, eltdltdtt idej6rol, kattintesai16l. Ezek jellemzoen harmadik fel
alkalmaz6sai (pl. Google Analytics, Adwords).
Az adatkezeles jogalapja: az 6rintett hozzEAtulesa.
Az adatkezeles celja: a honlap elemzese, reklemajenlatok kllldese.

, V. FEJEZET
TAJEKOZTATAS AZ ERINTETT SZEMELY JOGAIROL

l. Az 6rintettjogai riividen tisszefoglalva:
1. Atlathat6 tejekoztates, kommunikaci6 6s az erintett joggyakorlasenak el6segitese
2. Elozetes tej6kozod6shoz va16 jog - ha a szem6lyes adatokat az 6rintettol gy(jtik
3. Az 6rintett tdjekoztatasa es a rendelkez6s6re bocsdtand6 inform6ciok, ha a
szemelyes adatokat az adatkezeld nem t6le szerezte meg
4. Az arinlell hozzef6r6si joga
5. A helyesbit6shez val6 jog
6. A tdrl6shez valo jog (,,a2 elfeledtet6shez valo jog")
7. Az adatkezel6s korl6tozesdhoz valo jog
L A szem6lyes adatok helyesbites6hez vagy torl6s6hez, illetve az adatkezel6s
korlatozdsehoz kapcsol6d6 6rtesit6si kotelezettseg
L Az adathordozhat6saghoz valo jog
10. A tiltakozeshoz va16 jog
11. Automatizalt donteshozatal egyedi ugyekben, beleertve a profilalkotast
12. Korldtozasok
13. Az 6rintett t6jekoztat6sa az adatv6delmi incidens16l
14. A fel0gyeleti hat6s6gnal torteno panaszt6telhez valo jog (hat6sdgiiogorvoslathoz
valo jog)
15. A felilgyeleti hat6saggal szembeni hatekony bir6s6gi jogorvoslathoz valo jog
16. Az adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hat6kony bir6segi
jogorvoslathoz val6 jog



ll. Az 6rintett iogai r6szletesen:

l. Atlethat6 taj6koztat6s, kommunikeci6 6s az {:rintett joggyakorlas6nak
el6segit6se

'1.1. Az adatkezelonek az erintett r6sz6re a szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkozo
valamennyi informdciot 6s minden egyes tajekoztatast t0m6r, 6tlethat6, 6rthet6 6s
kdnnyen hozzdf6rheto form6ban, vilegosan es kdz6rthetoen megfogalmazva kell
ny0jtania, kii16nosen a gyermekeknek cimzett bermely inform6ci6 eset6ben.
Az informeciokat iriisban vagy m6s modon - ide6rtve adott esetben az elektronikus
utat is - kell megadni. Az 6rintett keres6re sz6beli taj6koztatds is adhat6, felt6ve, hogy
mes m6don igazolt6k az 6rintett szemelyazonossagat.

1.2. Az adatkezelonek elo kell segitenie az 6rintett jogainak a gyakorlas6t.

1.3. Az adatkezelo indokolatlan k6sedelem nelkul, de mindenf6lekeppen a k6relem
beerkezesetol szemitott egy honapon belUl tej6koztatja az 6rintettet a jogai
gyakorlesara i16nyulo k6relme nyom6n hozott int6zked6sekrol. E hatarid6 a

Rendeletben irt felt6telekkel tovdbbi k6t h6nappal meghosszabbithat6. amelyrol az
6rintettet t6jekoztatni kell.

1.4, Ha az adatkezelo nem tesz int6zked6seket az drintett kerelme nyoman,
k6sedelem nelkiil, de legkesobb a kdrelem be6rkez6set6l sz6mitott egy honapon beliil
tej6koztatja az 6rintettet az intezked6s elmaradas6nak okai16l, valamint arrol, hogy az

6rintett panaszt nyUjthat be valamely felLigyeleti hatosagn6l, 6s elhet birdsagi
jogorvoslati jogaval.

1.5. Az adatkezelo az informaciokat es az erintett jogairol sz6lo tej6koztat6st
intezkedest dijmentesen biztositja, azonban a Rendeletben irt esetekben

szamithat6 fel.

A r6szletes szabalyok a Rendelet 12 cikke alatt talelhat6k.

2. El6zetes tar6koz6d6shoz val6 jog - ha a szem6lyes adatokat az 6rintett6l

syii,tik

2"'1. Az 6rintett iogosult arra, hogy az adatkezelessel osszefllggd t6nyekrol 6s

inform6ci6krol az adatkezel6s megkezd6set megelozoen t6jekoztatast kapjon Ennek

keret6ben az 6rintettet tej6koztatni kell:
a) az adatkezelo es k6pvisel6je kilet6rol 6s el6rhet6s6gei16l,
b) az adatv6delmi tisztvisel6 el6rhet6segei16l (ha van ilyen),

cj a szem6lyes adatok tervezett kezel6senek c6lj6r6l, valamint az adatkezel6s

jogalapjerol,
bi jogos erOef ervenyesitesen alapul6 adatkezel6s eseten, az adatkezel6 vagy

harmadik f6l iogos erdekeirol,

6s
diJ



e) a szemelyes adatok cimzettjeirol - akikkel a szemelyes adatot kOzlik,, illetve a
cimzettek kategoridirol ha van ilyen:
e) adott esetben annak t6nyer6l, hogy az adatkezel6 harmadik orszegba vagy
nemzetkozi szervezet r6sz6re kiv6nja tovabbitani a szem6lyes adatokat.

2.2. A iisztess6ges es atlAthatd adatkezel6s biztositsa erdek6ben az adatkezelonek
az 6rintettet a kdvetkezo kieg6szit6 informaci6k16l keli tiijekoztatnia:
a) a szemelyes adatok teroliisiinak id6tartamarol, vagy ha ez nem lehets6ges, ezen
idotartam meghat6roz6s6nak szempontjairol;
b) az 6rintett azon jo96r6l, hogy k6relmezheti az adatkezel6t6l a rd vonatkoz6
szem6lyes adatokhoz val6 hozzdferest, azok helyesbit6s6t, torl6s6t vagy kezel6s6nek
korlatozeset, 6s tiltakozhat az ilyen szemelyes adatok kezelese ellen, valamint az
6rintett adathordozhat6seghoz val6 jogarol;
c) az 6rintett hozz1Atulesen alapu16 adatkezeles eset6n arr6l, hogy a hozzAjArulAs
barmely idopontban torten6 visszavon6s6hoz val6 jog, amely nem 6rinti a visszavonds
elcitt a hozz6jaru16s alapjan vegrehajtott adatkezeles jogszen:is6get;
d) a feii.igyeleti hat6seghoz cimzett panasz benyijtds6nak joga16l;
e) arr6l, hogy a szemelyes adat szolgaltat6sa jogszabalyon vagy szerzodeses
kdtelezetts6gen alapul vagy szerzod6s kdtesenek elofelt6tele-e, valamint hogy az
erintett koteles e a szem6lyes adatokai megadni, tovebba hogy milyen lehetseges
kdvetkezmenyeikkel jdrhat az adatszolgeltatas elmaradesa;
0 az automatizelt d6nt6shozatal t6ny6rol, ide6rtve a profilalkot6st is, valamint legalebb
ezekben az esetekben az alkalmazott logik616l, 6s arra vonatkoz6an 6rthet6
informaciokrol, hogy az ilyen adatkezel6s milyen jelentos6ggel, 6s az 6rintettre n6zve
milyen v6rhat6 kdvetkezm6nyekkel bir

2.3. Ha az adalkezelo a szem6lyes adatokon a gyr:ijt6silk celjatol elter6 celb6l tovebbi
adatkezel6st kiv6n v6gezni, a tovebbi adatkezel6st megelozoen taj6koztatnia kell az
erintettet err6l az eltero c6lrol 6s minden relev6ns kiegeszito informaciorol.

Az elozetes tajekozodashoz valo jog r6szletes szab6lyait a Rendelet 13. cikke
Iaftalmazza.

3. Az 6rintett tei6koztat6sa 6s a rendelkez6s6re bocsetand6 informaci6k, ha a
szem6lyes adatokat az adatkeze16 nem t6le szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelo a szem6lyes adatokat nem az erintettol szerezte meg, az

erintettet az adatkezelonek a szem6lyes adatok megszerz6s6t6l szAmitott legk6sobb

egy h6napon bellll; ha a szem6lyes adatokat az 6rintettel val6 kapcsolattari6s c6ljara

haszndlj6k, legaldbb az erintettel val6 elso kapcsolatfelv6tel alkalmeval; vagy ha

vdrhatoan mas cimzettel is kozlik az adatokat, legkesobb a szem6lyes adatok els6

alkalommal valo kdzl6sekor tejekoztatnia kell az elobbi 2 pontban irt t6nyekrol es

infonnaciok16l, tov6bb6 az erintett szem6lyes adatok kategoriairol, valamint a

szemelyes adatok forf6serol 6s adoit esetben arrol, hogy az adatok nyilvenosan

hozz6ferheto forresokb6l szermaznak-e.

3.2. A tov6bbi szabelyokra az el6bbi 2. pontban (Elozetes tdjekoz6dashoz valo jog)

irtak iranyad6k.

E tejekoztates reszletes szab6lyait a Rendelet 14. cikke taftalmazza



4. Az irintetl hozzAf6r6si ioga

4.1. Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelot6l visszajelzest kapjon arra
vonatkozoan, hogy szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, 6s ha ilyen
adatkezeles folyamatban van, jogosult arra, hogy a szem6lyes adatokhoz 6s az elobbi
2-3. pontban irt kapcsol6d6 inform eciokhoz hozzef66st kapjon. (Rendelet 15. cikk).

4^2. Ha szem6lyes adatoknak harmadik orsz6gba vagy nemzetkdzi szervezet r6sz6re
tcjrt6no tovabbitas6ra keriil sor, az erintett jogosult arra, hogy tej6koztatest kapjon a
tov6bbitasra vonatkozoan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelel6 garanciakr6l.

4.3. Az adatkezelonek az adatkezel6s targy6t kepezo szem6lyes adatok mdsolatdt az
erintett rendelkez6sere kell bocsetania. Az 6rintett dltal k6rt tov6bbi masolatokert az
adatkeze16 az adminisztrativ kdlts6geken alapul6, eszszer( m6rtekr.i dijat szamithat
fel.

Az erintett hozzAfdrest jogera vonatkozd reszletes szabalyokat a Rendelt 15. cikke
Iatlalmazza-

5. A helyesbit6shez va16 jog

5.1. Az erintett jogosult arra, hogy keresore az Adalkezel' indokolatlan k6sedelem
nelkUl helyesbitse a ra vonatkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat.

5.2. Figyelembe v6ve az adatkezeles c6ljat, az 6rintett jogosult arra, hogy kerje a
hianyos szem6lyes adatok - egyebek mellett kieg6szit6 nyilatkozat ttjan tort6n6 -
kiegeszites6t is.

Ezen szabelyokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A t6rl6shez val6 jog (,,a2 elfeledtet6shez val6 jog")

6.1. Az 6rintett jogosult arra, hogy keres6re az adalkezel' indokolatlan k6sedelem
nelktrl torolje a rA vonatkozo szem6lyes adatokat, az adatkezel6 pedig koteles arra,

hogy az 6rintettre vonatkoz6 szem6lyes adatokat indokolatlan k6sedelem nelkillt0r6lje
ha
a) a szem6lyes adatokra mar nincs sziiks6g abb6l a c6lbol, amelybol azokat gy0jtcjtt6k

vagy mes modon kezeltek;
b) az erintett visszavonja az adatkezel6s alapjet k6pez6 hozzejerubsel, 6s az

adatke?eldsnek nrncs mes iogalapJa;
c) az erintett tiltakozik az adatkezel6se ellen, 6s nincs els6bbseget 6lvezo jogszerU ok

az adatkezel6sre,
d) a szem6lyes adatokat jogellenesen kezeltek;
e) a szem6lyes adatokat az adatkezel6fe alkalmazando uni6s vagy tagellami jogban

el6irt jogi kotelezettseg teljesites6hez iordlni kell;
f) a szemelyes adatok gyiljt6s6re kozvetlenirl gyermeknek kinalt, inform6ci6s
tersadalommal dsszefilggo szolgeltatesok kinelesAval kapcsolatosan ker0lt sor'

6.2. A torl6shez valo jog nem 6rv6nyesitheto, ha az adatkezel6s sztiks6ges



a) a velem6nynyilvenites szabads6g6hoz 6s a 6j6kozodashoz val6 jog gyakorlasa
c6ljabol;
b) az adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg
teljesit6se, illetve kozerdekbol vagy az adatkezelore ruhizott kozhatalmi jogositvAny
gyakorlasa kereteben vegzett feladat vegrehajtdsa c6lj6b6l;
c) a n6peg6szsegilgy terUlet6t 6rinto kozerdek alapjAn,
d) a kdz6rdek( archivil6s c6lj6b6l, tudomdnyos es tort6nelmi kutatdsi c6lb6l vagy
statisztikai celb6l, amennyiben a tdrl6shez val6 jog val6szin(sithet6en lehetetlenn6
tenne vagy komolyan vesz6lyeztetn6 ezt az adatkezel6st; vagy
e) jogi igenyek el6terjesztesehez, ervenyesit6s6hez, illetve vedelm6hez.

A torleshez valo jogra vonatkozo r6szletes szabalyokat a Rendelet 17. cikke
laftalmazza.

7. Az adatkezel6s korlatozasahoz val6 iog

7.1. Az adatkezeles korletozdsa eseten az ilyen szemelyes adatokat a teroles
kiv6tel6vel csak az 6rintett hozzqeruleseva\ vagy jogi igenyek eloterjesztesehez,
ervenyesitesehez vagy vedelm6hez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely
jogainak vedelme 6rdek6ben, vagy az Unio, illetve valamely tagellam fontos
kozerdekebol lehet kezelni.

7.2. Az 6rintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az Adatkezel6 kotlebzza az adatkezel6st
ha ha az alabbiak valamelyike teljesirl:
a) az 6rintett vitatja a szem6lyes adatok pontosseg6t, ez esetben a korlatozes arra az
id6tartamra vonatkozik, amely lehetov6 teszi, hogy az Adatkezelo ellen6tizze a
szem6lyes adatok pontosseg6t;
b) az adatkezel6s jogellenes, es az erinteti ellenzi az adatok tdrl6s6t, es ehelyett k6ri
azok felhasznalasenak korletoziiset:
c) az Adatkezelonek mar nincs szliks6ge a szem6lyes adatokra adatkezeles celjabol,
de az 6rintett ig6nyli azokat jogi ig6nyek eloterjeszt6sehez, 6rv6nyesit6sehez vagy
vedelm6hez; vagy
d) az 6rintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlel.zes afta az

id6ta(amra vonatkozik, amig megellapitesra nem keriil, hogy az adatkezel6 jogos
indokai elsobbs6get 6lveznek-e az 6rintett jogos indokaival szemben

7.3. Az adatkezel6s korlatozes6nak felold6s616l az 6rintettet el6zetesen taj6koztatna
kell.

A vonatkoz6 szab6lyokat a Rendelet 18. cikke lartalmazza.

8. A szem6lyes adatok helyesbit6s6hez vagy ttirl6s6hez, illewe az adatkezel6s
korlatozasahoz kapcsol6d6 6rtesit6si k6telezetts6g
Az adatkezelo minden olyan cimzettet tai6koztat valamennyi helyesbit6srol, tdrlesrol

vagy adatkezeles-korletozasr6l, akivel, illetve amellyel a szem6lyes adatot kozoltek,
kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ardnytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az

6rintettet keres6fe az adatkezelo tAj6koztatja e cimzettekrol.

E szabdlvok a Rendelet 19. cikke alatt talalhat6k.



9. Az adathordozhat6s6ghoz val6 joq

9.1. l\ Rendeietben irt felt6telekkel az 6rintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozo, 6ltala
egy adatkezel6 rendelkezes6re bocsetott szem6lyes adatokii tagolt, sz6les kOrben
haszn6lt, g6ppel olvashato formdtumban megk;pja, tov6bb6 j6gosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy masik adatkeze16nek tovabbitsa anelkUl, h69! ezt akaddlyozii
az az adatkezel6, amelynek a szemelyes adatokat a rendelkez6seie bocselotta, ha
a) az adatkezeles hozzejArulason, vagy szerz6d6sen alapul; 6s
b) az adatkezeles automatizalt m6don t6rtenik

9.2. Az erintett k6rheti a szem6lyes adatok adatkezerok kozotti kozve en tovebbit6sat
is.

9.3. Az adathordozhat6silghoz val6 jog gyakorlasa nem s6rtheti a Rendelet 17. cikket
(A tdrl6shez va16 jog (,,a2 etfetedteteshez vat6 jog,,). Az adtahordozhat6s6ghoz vat6 jog
nem alkalmazand6 abban az esetben, ha az adatkezel6s kOzerdekrll vagy'al
adatkezel6re ruhazott kdzhatalmi jogositvanyai gyakorldsanak keret6ben v6gzett
feladat v6grehajtasdhoz sziikseges. E jog nem 6rintheti hetranyosan m6sok jogait 6s
szabads6gait.

A reszletes szabelyokat a Rendelet 20. cikke taftalmazza.

10. A tiltakozeshoz va16 jog

10"1. Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokb6l barmjkor
tiltakozzon szem6lyes adatainak kozerdeken, kdzfeladat v6grehajtiisdn (6.cikk(1)e))
, vagy Jogos 6rdeken (6. cikk f)) alapulo kezel6se ellen, ide6rtve az emlitett
rendelkez6seken alapulo profilalkotest is. Ebben az esetben az adatkezelo a
szemelyes adatokat nem kezelheti tovdbb, kiv6ve, ha az adalkezell bizonyitja, hogy
az adatkezel6st olyan k6nyszerito erej( jogos okok indokotjak, amelyek elsobbseget
elveznek az erintett 6rdekeivel, jogaival es szabadsagaival szemben, vagy amelyek
jogi jg6nyek eloterjeszt6s6hez, 6rvenyesit6sehez vagy v6delm6hez kapcsol6dnak.

10.2. Ha a szem6lyes adatok kezel6se kozvetlen Uzletszerz6s 6rdekeben tortenik, az
erintett jogosult arra, hogy barmikor tiltakozzon a 16 vonatkoz6 szem6lyes adatok e
celb6, tort6no kezel6se ellen, ide6rtve a profilalkotAst is, amennyiben az a kozvetlen
iizletszerzeshez kapcsol6dik. Ha az 6rintett tiltakozik a szem6lyes adatok kozvetlen
ijzletszerz6s 6rdek6ben tdrt6n6 kezel6se ellen, akkor a szem6lyes adatok a
tovebbiakban e celb6l nem kezelhetok.

10.3. Ezen jogokra legkesobb az 6rintettel val6 els6 kapcsolatfelv6tel so16n
kifeje;.etten fel kell hivni annak figyelm6t, 6s az erre vonatkozo tdj6koztatdst
egy6rtelmijen 6s minden mas informaciotol elkiildnitve kell megjeleniteni.

10.4. Az 6rintett a tiltakozeshoz val6 jogot m(szaki eloiresokon alapu16 automatizalt
eszkozdkkel is gyakorolhatja.

10-5. Ha a szem6lyes adatok kezel6s6re tudomdnyos es t6rt6nelmi kutatesi calbol
vagy statisztikai celb6l kerul sor, az erintett jogosult arra, hogy a sajAt helyzet6vel
kapcsolatos okokbol tiltakozhasson a rd vonatkozo szemelyes adatok kezel6se ellen,
kiveve, ha az adatkezel6sre koz6rdekij okb6l v6gzett feladat v6grehajt6sa 6rdek6ben
van sjzLikseg.



A vonatkozo szabalyokat a Rendelet cikke tartalmazza.

11. Korlatozasok

Az adatkezelore vagy adatfeldolgozdra alkalmazando uni6s vagy tagallami jog
jogalkotdsi intezked6sekkel korlatozhatja jogok 6s kotelezettsegek (Rendelet 12-22.
cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatalyat ha a kodatozas tiszteletben tartja az alapveto jogok 6s
szabadsegok 16nyeges tartalmat.

E korlatozas felteteleit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

12. Az 6rintett t6i6koztatesa az adatvedelmi incidens16l

12-1. Ha az adatvedelmi incidens val6szinr:isithet6en magas kockAzattal jer a
termeszetes szem6lyek jogaira es szabads6gaira n6zve, az adatkezel6nek
indokolatlan kesedelem n6lkul taiekoztatnia kell az 6rintettet az adatv6delmi
incidensrcil. E tejekoztatdsban vildgosan 6s kdzerthet6en ismertetni kell az
adatvedelmi incidens jelleget, es kozolni kell legalebb a kdvetkez6ket:

a) az adatv6delmi kepvise16 vagy a tovabbi t6j6koztat6st nyilto egyeb kapcsolattart6
nevel es el6rhetosegeit;
c) ismertetni kell az adatvedelmi incidensbol eredo, val6szinr:isithet6
kovetkezm6nyeket;
d) ismertetni kell az adatkezelo 6ltal az adatv6delmi incidens orvosldsara tett vagy
tervezett int6zked6seket, bele6rtve adott esetben az adatvedelmi incidensbol eredo
esetbges hatrenyos kdvetkezm6nyek enyhites6t c6lz6 intezkedeseket.

12.2. Az 6rintettet nem kell az t6jekoztatni, ha a kdvetkezo felt6telek b6rmelyike
teljesUl:
a\ az adalkezelo megfelelo technikai 6s szervezesi vedelmi intezkedeseket hajtott
vegre, 6s ezekel az int6zked6seket az adatvedelmi incidens eftal 6rintett adatok
tekinlet6ben alkalmaztak, kiilondsen azokal az int6zkedeseket - mint peldeul a
titkositas alkalmazesa -, amelyek a szem6lyes adatokhoz va16 hozz6f6r6sre fel nem
jogositott szemelyek sz6mara ertelmezhetetlenne teszik az adatokat;
b,\ az adalkezel' az adatv6delmi incidenst k0vet6en olyan tovebbi int6zkedeseket tett,
amefvek biztositjdk, hogy az 6rintett jogaira es szabadsegaira jelentett, magas
kock:izat a tovabbiakban valoszinilsithetoen nem valosul meg;
c) a tAj6koztates ardn),talan erofeszitest tenne sziiks6gess6. llyen esetekben az
6rint€iteket nyilvanosan kdzzetett informeci6k 0tjan kell tejekoztatni, vagy olyan
hasonl6 intezkedest kell hozni, amely biztositja az 6rintettek hasonloan hatekony
tdjekoztatasat.

A tov6bbi szabalyokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

'13. A feliigyeleti hat6sagnel tdrt6n6 panaszt6telhez va16 jog (hat6sAgi
jogorvoslathoz val6 jog)

Az erintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felugyeleti hatosdgn6l - ku16nosen

a szokasos tart6zkoddsi helye, a munkahelye vagy a feltetelezett jogs6rt6s helye
szerinti tagallamban -, ha az erintett megit6l6se szerint a te vonatkozd szemelyes



adak)k kezel6se megs6rti a Rendeletet. Az a felijgyeleti hatosdg, amelyhez a panaszt
benyijtottAk, koteles tej6koztatni az rigyfelet a panasszal kapcsolatos elj6rasi
fejlem6nyekrol 6s annak eredmenyerol, ideertve azt is, hogy a az irgyfel jogosult
bir6s6g i jogorvoslattal elni.

E szabitlyokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

14. A feliigyeleti hat6s6ggal szembeni hat6kony bir6sag i jogorvoslathoz val6
iog

'14.'1. Az egyeb kdzigazgatiisi vagy nem birdsegi 0tra tartoz6 jogorvoslatok s6felme
nelkUl, minden term6szetes es jogi szem6ly jogosult a hatekony bir6segi jogorvoslatra
a felilgyeleti hat6sdg rd vonatkozo, jogitag kdtelez6 erejij ddntesevel szemben.

'14"2- Az egyeb kdzigazgatiisi vagy nem birosagi otra tartoz6 jogorvoslatok serelme
nelklll, minden 6rintett jogosult a hatdkony bir6s6gi jogorvoslatra, ha az illet6kes
fel]gyeleti hat6seg nem foglalkozik a panasszal, vagy harom h6napon belul nem
tejekoztatja az 6rintettet a beny0jtott panasszal kapcsolatos eljdresi fejlem6nyekrol
vagy annak eredmenye16l.

'14.3. A felogyeleti hat6s6ggal szembeni eljdrest a felLigyeleti hat6s6g szekhelye
szerinti tag6llam biros6ga elott kell meginditani.

14.4. Ha a feliigyeleti hat6s6g olyan dontese ellen inditanak eljdrast, amellyel
kapcr;olatban az egys6gess6gi mechanizmus keret6ben a Testulet elozoleg velem6nyt
bocszrtott ki vagy dont6st hozott, a felirgyeleti hatos6g koteles ezt a v6lemenyt vagy
ddntest a bir6sagnak megkUldeni.

E szabelyokat a Rendelet 78. cikke laftalmazza.

15. Az adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hat6kony bir6s6gi
jogorvoslathoz val6 jog

15.1. A rendelkezesre al16 kdzigazgatdsi vagy nem biros6gi 0tra tartozo jogorvoslatok
- kdztlrk a feliigyeleti hatosagnal t0rt6n6 panaszt6telhez val6 jog - s6relme nelkul,
mind()n erintett hat6kony birosegi jogorvoslatra jogosult, ha megit6l6se szerint a
szem6lyes adatainak e rendeletnek nem megfelelo kezelese kdvetkezteben
megs6rtettek az e rendelet szerintijogait.

15"2. Az adatkezelovel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni eljarest az adalkezelo
vagy az adatfeldolgoz6 tev6kenysegi helye szerinti tagallam bir6s6ga elott kell
meginditani. Az ilyen eljiires megindithat6 az 6rintett szokasos tart6zkodesi helye
szerinti tagallam birosdga elott is, kiv6ve, ha az adatkezelo vagy az adatfeldolgoz6
valanrely tag6llamnak a kozhatalmi jogkdreben elj616 kdzhatalmi szerve.

E szabalyokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Bdbolna, 2018. majus 24.
6l G6bor
igazgat6


