
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

Hatályos: 2019. szeptember 18.napjától 

 

A www.csillaggarazskapu.hu vásárlói részére történő kereskedelmi szolgáltatása esetén 

nyújtandó adatkezelési tájékoztatója (a személyes adatok érintettől való gyűjtése esetén 

alkalmazandó) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”). 

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Jelen Tájékoztatót a STARSET Kft. („Adatkezelő” vagy „Társaság”) készítette és bocsátotta 

ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 

13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés 

kapcsán megillető jogosítványokról. 

Az STARSET Kft. a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a villamos 

energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) rendelkezései szerint kezeli. 

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő kiskereskedelmi szolgáltatás keretében történő, a 

fogyasztókkal kapcsolatban végzett adatkezelésének részleteit foglalja magában. 

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi 

Társaság minősül adatkezelőnek: 

STARSET Kft. 

• székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10; 

• cégjegyzékszám: 09-09-020228; 

• adószám: 23081121-2-09; 

• postai cím: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10; 

• e-mail cím: info@csillaggarazskapu.hu; 

• honlap cím: www.csillaggarazskapu.hu;  

• telefonszám: +36/20-248-2687; 

  

http://www.csillaggarazskapu.hu/
mailto:info@csillaggarazskapu.hu
http://www.csillaggarazskapu.hu/


 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes 

adatait („Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli: 

• A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság természetes személlyel kötött 

szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogvita rendezése, panaszkezelés, cookie-k. 

 

# Adatkategória Jogalap 

1. Természetes, személyes azonosítók Szerződéses jogalap 

2. Kapcsolati információk Szerződéses jogalap 

3. Ügyfél fizetési adatok Szerződéses jogalap 

 

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI ÉS 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ESETÉBEN 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban érintett adatkezelések kapcsán az érintettek személyes 

adatait 

(„Személyes Adatok”) az alábbi céllal kezeli: 

• A Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, 

jogvita rendezése, valamint az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása. Az adatok 

elektronikus adatbázisban történő rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése. 

 

# Adatkategória Jogalap 

1. Természetes személyes azonosítók Szerződéses jogalap 

2. Kapcsolati információk Szerződéses jogalap 

 

  



5. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

A Tájékoztató 3. pontjába foglalt táblázat 1.-3. sorában és az 4. pont 1-2. sorában feltüntetett 

személyes adatok kerülnek átadásra az alábbi adatfeldolgozóknak. 

5.1. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés tekintetében: 

A csomag előkészítésének végén, a futárszolgálat honlapján regisztráljuk a felvételt. A csomag 

regisztrációját követően a címzett és a STARSET Kft. is kap egy e-mailt a csomag feladásáról. 

Ez az e-mail tartalmazza a feladó és a címzett adatait (név, telefonszám, e-mail, a felvétel és 

kiszállítás pontos címét), továbbá a felvétel pontos napját. 

Futárszolgálat adatai: 

CS 80 Kft. 

1161 Budapest, Csömöri út 80. 

Adószám: 12149697-2-42 

Az ügyintéző diszpécser telefonszáma: +36-20/293-9999 

 

5.2. A honlapja fenntartási és kezelési tevékenység tekintetében: 

 ELME-PROJEKT Kft. 4031 Debrecen, Tőzsér utca 5/b Fszt. 2; 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változhat. A mindenkori aktuális 

adatfeldolgozói lista az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: 

https://www.csillaggarazskapu.hu/adatvedelmi-tajekoztato  

A STARSET KFT. az adatokat a fentiekben meghatározott adatfeldolgozókon kívül az alábbi 

harmadik fél részére nem továbbítja. 

6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Adatkezelés célja: a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a 

szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából. 

Ajánlatkérésnél a további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, 

kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának biztosítása és 

rendelés egyszerűsítése 

Fogalommeghatározások 

• a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi 

Rendelete; 

• 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 

https://www.csillaggarazskapu.hu/adatvedelmi-tajekoztato


hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés; 

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

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

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

• 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; 

• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 

kaptak.  

 

 

 

 

 



Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a 

személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös 

figyelemmel az alábbiakra: 

• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 

• A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges 

mértékű lehet. 

• A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul törölni kell. 

• A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek 

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. 

• A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

• Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.  

 

Érintett: a Felhasználó, aki a Társaság internetes áruházát használja, és termékeket rendel a 

Webáruházban. 

A Webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a 

Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés 

jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 

biztosítja. 

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket 

megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Társaság nem tudja feldolgozni rendelését és 

szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre. 

Kezelt adatok köre:  

Alapadatok: Kapcsolattartó neve, mobil telefonszám, vezetékes telefonszám, email cím, fizetési 

mód, pénznem, kér e postázást, szerelést. 

Számlázási adatok: számlatulajdonos (magánszemély/cég), számlázási név, ország, 

irányítószám, város, utca, ház. Cég esetében plusz adószámot is meg kell adni. 

Ezenkívül kezeljük még az alábbi adatokat: termék színe, mérete, mintázata, honnan találták 

meg a céget stb. 

 

 



Felelősség a megadott személyes adatok megfelelőségéért 

A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének 

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 

igénybe szolgáltatást. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 

mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi 

(törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

A Társaság felhívja a részére adatközlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes 

adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Mindaddig, amíg nem merül fel kétség a jogosultság tekintetében, a Társaság vélelmezi, hogyha 

a Felhasználó teljesítési címként a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy adatait adja meg; 

az ehhez szükséges hozzájárulást ezen, más személy megadta a Felhasználónak; ha, a 

megrendelt termék személyes átvételkor a Felhasználótól eltérő (harmadik) személy jelentkezik 

a megrendelt termék átvételére a Felhasználó ezen, harmadik személyt a termék átvételére 

feljogosította. 

Fentiek nem érintik a Társaság jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő 

igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt 

termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint 

kezelje. 

 

Személyes adatok kezelése 

A Társaság a megadott személyes adatokat a Szabályzatban meghatározott céloktól eltérő 

célokra nem használhatja fel. 

Hacsak jogszabály, vagy jelen Szabályzat másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott 

személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem 

iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a 

lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, 

megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett 

bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó 

regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor 

bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes 

adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is. 

 

Jogszabály, illetve jelen Szabályzat ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által 

megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem 

iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó 

kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. 

 



A Társaság bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi 

megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja 

miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén 

az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó 

elérhető adatait. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére 

álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, 

amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen 

adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető 

felelőssé. 

 

A Társaság a birtokába jutott személyes adatokat az InfoTv-nek és jelen Szabályzatnak 

megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen 

pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában 

történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas 

egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen 

Szabályzatban meghatározott adattovábbítási esetek. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, 

kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

 

Cookiek: 

A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 

színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a 

Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-

k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy 

cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

 

A Webáruház a webszerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével 

létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, ha a látogató ehhez a látogatás 

megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a 

látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az 

online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Webáruház 

használatát a látogatók számára. 

 

Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett 

információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. 



A cookie-k alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett 

információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de 

jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni). 

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra 

vonatkozóan, hogy a böngészőben 

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 

• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

•  

Hírlevél-feliratkozás és küldés: 

Ha a Felhasználó hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során 

megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére 

történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárulását adta az 

adatkezeléshez.  

A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. 

Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, 

ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek 

küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a 

levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka). 

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők 

részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, 

szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú 

megkeresések, kapcsolattartás A Társaság a hírlevél igénybevétele során az Felhasználó által 

megadott adatokat kezeli. 

Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § 

(5) bekezdésével. 

 

 

 



Adatkezelés időtartama: A Felhasználónak a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait 

kizárólag addig tárolja a Társaság, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a 

hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai 

úton.  

Leiratkozás esetén a Társaság további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a 

Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását 

visszavonhatja. Regisztrált Felhasználó a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes 

leiratkozhatnak a hírlevélről. Ha a Felhasználó leiratkozik, személyes adatai indokolatlan 

késedelem nélkül törlésre kerülnek. A Társaság a hírlevél-küldés működtetése során időről-

időre közreműködőket – adatfeldolgozót – vesz igénye. 

  



7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A papír alapú iratanyagok tárolása elzárt, biztonságos helyen történik. 

Az elektronikusan tárolt adatokhoz, iratokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult 

személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági 

rendszer). A hozzáférési jogosultságok kiadása szabályozott. 

Az Adatkezelő a részletes, belső adatbiztonsági intézkedéseket a vonatkozó adatkezelési 

szabályzatában dolgozta ki. 

8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY 

NEMZETKÖZI 

SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére 

történő adattovábbítás nem történik. 

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az 

adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail 

címre küldött levélben.  

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön 

bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail 

címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.  

10. ÉRINTETTI JOGOK 

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az 

alábbi jogokat biztosítjuk: 

• Hozzáféréshez való jog; 

• Tájékoztatáshoz való jog; 

• Helyesbítéshez való jog; 

• Törléshez való jog; 

• Az adatkezelés korlátozásához való jog; 

• Adathordozhatósághoz való jog; 

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre: 

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban 

van e. 

Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a 

kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a 

címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam 

meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság 



Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az 

automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az 

Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap 

az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is. 

10.2. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága 

esetén. 

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az 

érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes 

adat megjelölésével. 

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett 

változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de 

legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy 

késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel. 

10.3. Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) 

meghatározott esetekben. 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat 

harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén 

az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további 

adatkezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük 

a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 

 

10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes; 

• az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de 

az 

• érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

10.5. Adathordozhatósághoz való jog 

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

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: 



• az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és 

• az adatkezelés automatizált módon történik. 

1 17. cikk (1) bek. szerinti esetek: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 

a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése 

alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

11. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS 

JOGA 

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az 

alábbiak: 

• postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

• cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

• telefonszám: +36 (1) 391-1400 

• fax: +36 (1) 391-1410 

• e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

• honlap: http://naih.hu 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak 

GDPR-be ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság 

által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt 

érvényesíteni a Társasággal szemben. 


