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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az érintett jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság, mint adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben 
meghatározott feltételek szerint  

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 
kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a Társaság a 
rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott további esetekben személyes adatait a 
Társaság helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését 
a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), 

e) kérelmére, valamint az Infotv-ben meghatározott további esetekben személyes adatait a 
Társaság törölje (törléshez való jog).  

 
A Társaság, mint adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő 
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen 

− az érintett részére az Infotv-ben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és 
tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és 
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és  

− az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet 
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és 
döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, 
elektronikus úton értesíti.  

 
A Társaság, mint adatkezelő az érintettet megillető jogok érvényesülésével kapcsolatban az Infotv-ben 
meghatározott feladatait - az alábbiakban meghatározott kivétellel - ingyenesen látja el: 
 
Ha az érintett 

− a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a jogai érvényesítése iránt ismételten 
kérelmet nyújt be, és  

− e kérelme alapján a Társaság vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés 
korlátozását a Társaság jogszerűen mellőzi, 

a Társaság az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben 
közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. 
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog 
 
A Társaság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 
megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja  

− a Társaság és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – 
megnevezését és elérhetőségeit, 

− az Adatvédelmi Tisztviselő nevét és elérhetőségeit,  
− a tervezett adatkezelés célját és  
− az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését. 

 
A fentiekkel egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten a Társaság az érintett 
számára tájékoztatást nyújt 

− az adatkezelés jogalapjáról, 
− a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 
− a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köréről, 
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− a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és  
− az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.   

 
Hozzáféréshez való jog 
 
Az érintettet a kérelmére a Társaság tájékoztatja arról, hogy személyes adatait a Társaság, illetve a 
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. 
 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó kezeli, a Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a 
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli 
vele  

− a kezelt személyes adatok forrását,  
− az adatkezelés célját és jogalapját, 
− a kezelt személyes adatok körét, 
− a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a 

harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,  
− a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjait,  
− az érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának 

ismertetését,  
− profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és  
− az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek 

bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket. 
 
Helyesbítéshez való jog 
 
A Társaság, mint adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – 
különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az 
adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes 
adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.  
 
Mentesül a fenti kötelezettség alól a Társaság, ha  

− a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat 
az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy  

− az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem 
állapítható meg.  

 
Ha a Társaság az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt 
az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
A Társaság korlátozza az adatkezelést, 

− ha az érintett vitatja a Társaság, mint adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 
hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága 
kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, 

− ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli 
nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan 
feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését 
megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,  

− ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a Társaság, mint 
adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban 
meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok 
bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős 
lezárásáig, 

− ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az Infotv. 12. § (2) 
bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése 
szükséges, 10 évig.  
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Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a 
Társaság, mint adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 
tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából 
törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározottak szerint végezhet.  

 

Törléshez való jog  
 
A Társaság, mint adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha  

• az adatkezelés jogellenes, így különösen ha az adatkezelés 

− az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes, 

− célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

céljának megvalósulásához,  

− törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott időtartam eltelt, vagy  

− jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

• az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak 

törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) 

pontján vagy a (2) bekezdés b) pontján alapul,  

• az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság 

elrendelte, vagy 

• az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.  
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 
értesítési kötelezettség 
 
Ha a Társaság, mint adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, 
a Társaság ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és 
adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak 
érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját 
adatkezelésük tekintetében végrehajtsák. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság, mint 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 a Társaság, ha 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  
 
Ezen jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az 
esetben a Társaság, mint adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
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Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  
 
A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni 
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 
elkülönítve kell megjeleníteni.  
 
A személyes adatok kezelési szabályai megsértésének következményei 
 
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett  

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti a Társaság intézkedése jogszerűségének vizsgálata 
céljából, ha a Társaság az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak 
érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint  

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint 
személyes adatainak kezelése során a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

 
Az érintett a Társaság, mint adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó 
adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha 
megítélése szerint a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az 
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.  
 
Ha a Társaság, mint adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt 
megtéríteni. 
 
Ha a Társaság, mint adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, 
az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, a Társaságtól, illetve az általa megbízott vagy 
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.  
 
A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az 
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  
 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult 
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő 
személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  
 
 
 
 


