
 
 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

A  hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: 
Info tv.) – rendelkezései alapján Ön a ”HORVÁTH” Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
(6000 Kecskemét, Kaffka Margit utca 3.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által 
működtetett www.horvathfaipari.hu . internet oldalán (továbbiakban: weboldal) történő 
regisztrációval és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az 
Ön adatait ”HORVÁTH” Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság felhasználja és a jelen 
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési 
Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.    

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ön által történő adatközlés önkéntes, és bármikor jogosult 
az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a 
”HORVÁTH” Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság 6000 Kecskemét, Kaffka Margit utca 3. 
címre vagy a info@horvathfaipari.hu  e-mail címre küldött levélben. A felhasználók 
(továbbiakban: Felhasználó) által rendelkezésre bocsátott adatokért felelősséget nem vállalunk.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa működtetett weboldal 
szolgáltatásainak igénybevétele céljából részére szolgáltatott személyes adatok kezelése 
mindenkor megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban  – különös tekintettel 
a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló törvényben (a továbbiakban: Info tv.)  - előírt követelményeknek. 

Az adatkezelő adatai 
 
Név: ”HORVÁTH” Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 6000 Kecskemét, Kaffka Margit utca 3.  
Cégjegyzékszám: 03-09- 
Nyilvántartását vezeti: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 
Elérhetőség: 03-09-109851 
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: ,NAIH-95973/2016. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. A 
módosításról az Adatkezelő felhívás formájában a weboldalán tájékoztatja a Felhasználókat. 
Az Adatkezelési Tájékoztató megváltozására vonatkozó felhívást az Adatkezelő által küldött 
hírlevél, vagy a Felhasználóknak a Beállítások menüben megadott e-mail címére küldött 
értesítés egyaránt tartalmazhatja. 

Fogalom-meghatározások 

A jelen Adatkezelési Tájékozató alkalmazása során használt fogalmak és kifejezések az 
alábbiakban meghatározott a fent hivatkozott hatályos jogszabályban foglaltakkal teljes 
egészében megegyező – tartalommal bírnak: 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés.  



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

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

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

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-
minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton 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 - adatok feldolgozását végzi. 

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. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

Felhasználók köre, felhasználói nyilatkozat 
 



Felhasználó: Az a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy 
közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. 
 
Felhasználók köre: Az a felhasználó aki a weboldalon - egy alkalommal, egyféle módon - 
hírlevél küldése céljából regisztrál (továbbiakban: Regisztráció). 
 
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte, és elolvasta a jelen 
Adatkezelési Szabályzatot, és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek 
fogadja el, és önkéntesen, tájékozottan és határozattan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő 
az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott 
adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen adatkezelési Szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelően. 
 
A Felhasználó a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott 
személyes illetve egyéb adatait az Adatkezelő …….. célból kezelje. Hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja az Adatkezelési Szabályzatban megadott elérhetőségek egyikén. 
 
Az Adatkezelő a webszerver által küldött változó tartalmú alfanumerikus, a Felhasználó 
számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információs 
csomagokat azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a weboldalhoz. Az Adatkezelő által 
használt sütik fajtáiról, működésükről és letiltásuk lehetőségeiről lentebb olvashat bővebben. 
 
A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése 
után hozzájárul, hogy a cookie-kat a Szolgáltatások igénybevételéhez használt berendezésén 
(eszközén) az Adatkezelő egy (1) évig elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó 
adatkezeléshez. 
A  Felhasználó a hozzájárulását a cookie-k letiltásával bármikor visszavonhatja.  
 
Adatkezelési alapelvek 

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek 
kell lennie. 

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. 
Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, de saját keresettel önállóan rendelkező személy 
adatkezeléséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása nem szükséges tekintettel arra, 
hogy a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és 
különösebb megfontolást nem igényel, azonban ez nem érinti az egyes toborzások során 
létrejövő szerződések érvényességéhez esetlegesen szükséges törvényes képviselői 
hozzájárulások szükségességét, amely teljes egészében Szolgáltató működési- és felelősségi 
körén kívül esik. 

 

 
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 



érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 
szükséges. 

A cselekvőképtelen  (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alat álló) 
Felhasználó a weboldalon önnállóan nem regisztrálhat és nem tehet jognyilatkozatot és a 
Felhasználói tevékenységéért ő vállalja a felelősséget.  

4. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően 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, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 

5. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 
- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
- pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek; 
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 
lehessen azonosítani.  
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása 
tilos.  
 

6. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 

7. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az 
adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény 
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása 
során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági 
Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar 
Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 

Adatkezelési célok 
 
Az Adatkezlő a reklám és promóciós célból hírlevelet küld a felhasználóknak.  
 
Adatkezelési eljárás, a kezelt személyes adatok köre  
 
A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a valós adatait megadni, amely adatok 
elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a sikeres ajánlat 
eredményeként létrejövő szerződések teljesítéséhez. A Szolgáltató a regisztráció során és azt 
követően is a megadott e-mail cím létezését oly módon ellenőrzi, hogy arra ellenőrző kódot 
küld. Az Adatkezelő – amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott bármely 
adat nem valós – jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében 
korlátozni, illetve a weboldal használatából kizárni.  
Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat 
köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség kizárólag a 
Felhasználót terheli. 



Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes 
személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes 
személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag 
természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. 
 
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad 
meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az 
Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek. 
 
A Felhasználók azonosítása érdekében kezelt, közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes 
adatok  
 
Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében: 
 
- a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe 
 
A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést: 
 
- a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése; 
- regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos  
  információk küldése, illetve adatfrissítés céljából; 
- válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk; 
- hírlevél; 
- promóciós ajánlatok. 
 
A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen  értesítési 
listáról  nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket 
érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. 
Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a 
szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja 
fel. 
 
Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén   amennyiben küld ilyet a 
Felhasználónak   biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben 
ezeket a Felhasználó már nem kapja meg. 
 
Regisztrációs formanyomtatványok: az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges 
személyes adatokat (regisztráció típusától függően nevet, születési nevet, születési helyet, 
időpontot, anyja nevét, nemet, okmányazonosítót, e-mail címet) kérjük el.  
 
Hírlevél: az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a 
Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő 
a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú 
ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával 
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében 
reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a 
Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél- szolgáltatás megrendelése után 
bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a 
Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzatban megjelölt 



elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás 
igénybevételét. 
 
Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing: a Felhasználók számára   hozzájárulásuktól 
függően   bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új 
szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail 
címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós 
leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják az 
Adatkezelőnél a jelen Adatkezelési Szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken. 
 
Értesítés regisztráció megtörténtéről: a regisztrációt követően az új Felhasználónak egy első 
üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre.  
 
A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő 
az általa feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a jelen Adatkezelési 
Szabályzatban megadott Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott 
határozott hozzájárulása, illetve a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó 
hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal 
egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai 
vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó 
jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként megadott 
adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez 
kapcsolódó promóciós célokra felhasználja. 
 
A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított 
személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok 
továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll 
minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal 
kapcsolatos igénnyel szemben.. 
 
Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét 
összekötheti. E személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges. 
 
Az adatkezelés jogalapja és módja 
  
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban 
meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott 
időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés 
céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával 
kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő 
adatszolgáltatás minden esetben az Info tv.  alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és 
határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az 
Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját. 
 
 
A személyes adatok továbbítása, egyéb felhasználása 

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban 
leírtak szerint – az ott meghatározott körben, célból és személy részére – továbbítja, a jelen 



Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően kizárólag törvényi felhatalmazás alapján jogosult 
személyes adatok továbbítására. 

Bíróság, az ügyész és a hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok 
rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A Szolgáltató a Felhasználóról jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat a 
közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyezteté- 
sek vagy jogvita során felhasználhatja. 

Az adatkezelés időtartama  
 
Az adatkezelés időtartama a Felhasználó kérésére történt törlésig tart.  
 
Az Info tv.-nek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával 
került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi 
kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adatkezelő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából   ha ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll   további külön 
Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását 
követően is kezelheti. 
 
Adatbiztonság  
 
Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak 
érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 
 
Linkek: lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által 
fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, 
logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre 
kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy 
mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési 
szabályokat. Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra 
érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az 
nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el 
kell végeznie. 
 
Adattovábbítás, adatok összekapcsolása  
 
A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési 
Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő 



jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések 
alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók 
össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  
Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében 
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 
 
Sütik használata 

Cookie-k (sütik) használata a weboldalon 

Azoknak a weboldalnak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k 
használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a 
felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk 
használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

Mi az a cookie (süti)? 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy 
eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és 
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-k 
önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el 
figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, 
amikor Ön ezt a weboldalt használja. 

A cookie-k típusai 

- Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés 
folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, 
addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden 
munkamenet cookie törlődik. 
 

- Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban 
meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó 
meglátogatja a weboldalt. 

Az Ön hozzájárulása 

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a 
célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. Hogyha nem egyezik bele, hogy 
cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk 
nem fog teljeskörűen működni. 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, 
hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, 
a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy 
felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve 
hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 



Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. 
A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint 
további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy 
egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége 
időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie 
beállításai között bármikor megteheti. 

A felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek  

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével 
összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail 
címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, 
illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzatban található e-mail 
címre juttatja el. 

Tájékoztatás 
 
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az 
Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatkezelési 
Szabályzat szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy 
kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való 
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzatban található e-mail 
címre kérjük eljuttatni, amire huszonöt (25) napon belül választ kap az érintett. Ezen 
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó 
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő 
a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás az Adatkezelési 
Szabályzatban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges. 

 

 

 

 
Törlés 
 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó   kéri. A törlést az Adatkezelő 
költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét a Weboldalon 
az ezt a célt szolgáló menüpont használatával vagy e-mailben a jelen Adatkezelési 
Szabályzatban található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése 
és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az 



Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás 
visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a 
Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden 
esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, 
kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Zárolás 
 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos 
érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll 
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Megjelölés 
 
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 
nem állapítható meg egyértelműen. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a 
bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Tiltakozási jog és jogorvoslat 

Tiltakozási jog 

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat 
személyes adatának kezelése ellen, ha: 

- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogá- 
   nak  vagy  jogos érdekének  érvényesítéséhez szükséges,  kivéve, ha az adatkezelést törvény  
  engedi vagy rendelte el 
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás       
  vagy tudományos kutatás céljára történik 
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

 

 

 
Az Adatkezelő   az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével   a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az 
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg 
az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 



Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem 
ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen   a döntés 
közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül   bírósághoz 
fordulhat. 
 
Jogérvényesítés 

A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: 
Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az 
adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, székhely: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)  fordulhat.  
 
Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll.  

A perre pedig az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per   az érintett 
választása szerint   az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó 
részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza. 
Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait 
törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, 
és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői 
mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók 
adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti. 

Az Adatkezelőnél kijelölt, adatvédelemért felelős személy  

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 
valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, 
kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzatban található e-mail címen 
keresztül. 
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