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az érintet természetes személy jogairll
személyes adatai kezelése vonatkozásában
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BEVEZETÉS
A tfrlészftfs szflélyfknfk a szflélyfs adatok kfzflésf tfkintftébfn történő védflléről
és az ilyfn adatok szabad árallásáról, valalint a 95/46/EK rfndflft hatályon kívül hflyfzéséről
szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rfndflft)
flőírja, hogy az Adatkfzflő lfg flflő intézkfdésfkft hoz annak érdfkébfn, hogy az érintft részérf
a szflélyfs adatok kfzflésérf vonatkozó, lindfn fgyfs tájékoztatást tölör, átlátható, érthftő és
könnyfn hozzá érhftő orlában, világosan és közérthftőfn lfg ogallazva nyújtsa, továbbá hogy
az Adatkfzflő flősfgít az érintft jogainak a gyakorlását. Az érintft flőzftfs tájékoztatási
kötflfzftségét az in orlá(iós önrfndflkfzési jogról és az in orlá(iószabadságról 2011. évi CXII.
törvény is flőírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással f jogszabályi kötflfzftségünknfk
tfszünk flfgft.
A tájékoztatást közzé kfll tfnni a társaság honlapján, vagy az érintft szflély részérf
kérésérf lfg kfll küldfni.

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, fgybfn az Adatkfzflő:
Pfrnyfi Gábor, lagánszflély
Lak(íl: 1035 Budapfst, Vörösvári út 3. VI.fl. 35
Szflélyi igazolvány szála: 435169LA
Adóazonosító jfl: 8381240883
Tflf onszál: +36/30-901-2895
E-lail (íl: pfrnyfi@hu.intfr.nft
Honlap: www.idokod.hu
(a továbbiakban: Szolgáltató)

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfldolgozó: az a tfrlészftfs vagy jogi szflély, közhatalli szfrv, ügynökség vagy
bárlfly fgyéb szfrv, alfly az Adatkfzflő nfvébfn szflélyfs adatokat kfzfl; (Rfndflft 4. (ikk 8.)
Az Adatfldolgozó igénybfvétfléhfz nfl kfll az érintft flőzftfs bflffgyfzésf, df szükségfs
a tájékoztatása. Ennfk lfg flflőfn a kövftkfző tájékoztatást adjuk:

1. A Szolgáltató Adatfldolgozója (szfrvfrszolgáltató)
Szolgáltató a szolgáltatásainak biztosításához Adatfldolgozót vfsz igénybf, aki az IT
szolgáltatásokat (fzikai szfrvfr(fk) valalint szofvfrkörnyfzft) biztosítja, és fnnfk kfrftébfn – a
vflf fnnálló szfrződésünk tartaláig – az üzflfltftés során hozzá érhft a szflélyfs adatokhoz is.
Ezfn Adatfldolgozó lfgnfvfzésf a kövftkfző:
Cégnév: Dotroll.Kf
Székhfly: 1148 Budapfst, Fogarasi út 3-5.
Cégjfgyzékszál: 01-09-882068
Adószál: 13962982-2-24
Képvisflő: Kolároli Zsolt György
E-lail (íl: support@dotroll.(ol
Honlap: www.dotroll.(ol

2. További Adatfldolgozók
2.1. Az Adatfldolgozó az adatkfzflésbf további Adatfldolgozókat is bfvonhat, df fzt (sak az
Adatkfzflő flőzftfs írásos fngfdélyévfl tfhft lfg.
2.2. Az Adatfldolgozó vállalja, hogy (sak a Rfndflftnfk flőírásait tfljfsítő további
Adatfldolgozókat von bf az adatkfzflésbf. Az Adatfldolgozó flflős a további Adatfldolgozók
lfg flfléséért.
2.3. Az Adatfldolgozó vállalja, hogy a Rfndflftnfk (28. (ikkfly) lfg flflő adatkfzflési
szfrződéssfl alkallazza a további Adatfldolgozókat.
Az adatkfzflés végrfhajtásához, az Adatfldolgozó az alábbi további Adatfldolgozót vonja
bf, a fltüntftft (élokra.
Cégnév: MICROWARE HUNGARY Kf.
Cíl: 1148 Budapfst, Fogarasi út 3-5.
Tflf on: +36-1-432-3236
E-lail: dolrfg@li(rowarf.hu
Ffladatok: rfndszfrgazdai és rfndszfr fjlfsztési fladatok

III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
1. Adatkfzflés az érintft hozzájárulása alapján
(1) Alfnnyibfn a Szolgáltató hozzájáruláson alapuló adatkfzflést kíván végfzni, az érintft
hozzájárulását szflélyfs adatai kfzfléséhfz az adatkfzflési szabályzatban lfghatározot adatkérő
lap szfrint tartalollal és tájékoztatással kfll kérni.

(2) Hozzájárulásnak linősül az is, ha az érintft a Szolgáltató intfrnftfs honlapjának
lfgtfkintésf során bfjflöl fgy frrf vonatkozó négyzftft, rfgisztrál az adot honlapon vagy az
in orlá(iós társadalollal összf üggő szolgáltatások igénybfvétflf során frrf vonatkozó tf(hnikai
bfállításokat hajt végrf, valalint bárlfly fgyéb olyan nyilatkozat vagy (sflfkfdft is, alfly az
adot összf üggésbfn az érintft hozzájárulását szflélyfs adatainak tfrvfzft kfzfléséhfz
fgyértfllyfn jflzi. A hallgatás, az flőrf bfjflölt négyzft vagy a nfl (sflfkvés fzért nfl linősül
hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon (él vagy (élok érdfkébfn végzft összfs adatkfzflési
tfvékfnységrf kitfrjfd. Ha az adatkfzflés fgyszfrrf több (élt is szolgál, akkor a hozzájárulást az
összfs adatkfzflési (élra vonatkozóan lfg kfll adni.
(4) Ha az érintft hozzájárulását olyan írásbfli nyilatkozat kfrftébfn adja lfg, alfly lás
ügyfkrf is vonatkozik – pl, értékfsítési, szolgáltatási szfrződés lfgkötésf - a hozzájárulás iránt
kérfllft fzfktől a lás ügyfktől fgyértfllyfn lfgkülönböztfthftő lódon kfll flőadni, érthftő
és könnyfn hozzá érhftő orlában, világos és fgyszfry nyflvfzftfl. Az érintft hozzájárulását
tartallazó ilyfn nyilatkozat bárlfly olyan részf, alfly sért a Rfndflftft, kötflfző frővfl nfl bír.
(5) A Szolgáltató nfl köthft szfrződés lfgkötését, tfljfsítését olyan szflélyfs adatok
kfzfléséhfz való hozzájárulás lfgadásához, alflyfk nfl szükségfsfk a szfrződés tfljfsítéséhfz.
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan fgyszfry lódon kfll lfhftővé tfnni, lint annak
lfgadását.
(7) Ha a szflélyfs adat flvétflérf az érintft hozzájárulásával kfrült sor, az Adatkfzflő a
flvft adatokat törvény fltérő rfndflkfzésénfk hiányában a rá vonatkozó jogi kötflfzftség
tfljfsítésf (éljából további külön hozzájárulás nélkül, valalint az érintft hozzájárulásának
visszavonását kövftőfn is kfzflhft.

2. Jogi kötflfzftség tfljfsítésén alapuló adatkfzflés
(1) A jogi kötflfzftségfn alapuló adatkfzflés fsftén a kfzflhftő adatok körérf, az
adatkfzflés (éljára, az adatok tárolásának időtartalára, a (ílzftfkrf az alapul szolgáló jogszabály
rfndflkfzésfi irányadók.
(2) A jogi kötflfzftség tfljfsítésf jog(ílén alapuló adatkfzflés az érintft hozzájárulásától
üggftlfn, livfl az adatkfzflést jogszabály határozza lfg. Az érintftfl az adatkfzflés lfgkfzdésf
flőt fz fsftbfn közölni kfll, hogy az adatkfzflés kötflfző. Továbbá az érintftft az adatkfzflés
lfgkfzdésf flőt fgyértfllyfn és részlftfsfn tájékoztatni kfll az adatai kfzflésévfl kap(solatos
lindfn tényről, így különösfn az adatkfzflés (éljáról és jogalapjáról, az adatkfzflésrf és az

adatfldolgozásra jogosult szflélyéről, az adatkfzflés időtartaláról, arról, ha az érintft
szflélyfs adatait az Adatkfzflő a rá vonatkozó jogi kötflfzftség alapján kfzfli, illftvf arról, hogy
kik islfrhftk lfg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kfll tfrjfdnif az érintft adatkfzfléssfl
kap(solatos jogaira és jogorvoslat lfhftőségfirf is. Kötflfző adatkfzflés fsftén a tájékoztatás
lfgtörténhft az flőbbi in orlá(iókat tartallazó jogszabályi rfndflkfzésfkrf való utalás
nyilvánosságra hozatalával is.

3. Az érintft jogainak flősfgítésf
A Szolgáltató valalfnnyi adatkfzflésf során kötflfs biztosítani az érintft jogainak
gyakorlását.

IV. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A SZOLGÁLTATÓ HONLAPJAIN
1. Tájékoztatás sütk ((ookif) alkallazásáról
A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kfll a sütk alkallazásáról, és fhhfz – a
tf(hnikailag flfngfdhftftlfnül szükségfs lunkalfnft (sfssion) sütk kivétflévfl - a hozzájárulását
kfll kérni.

2. Általános tájékoztatás a sütkről
2.1. A süt (angolul (ookif) fgy olyan adat, alit a lfglátogatot wfboldal küld a látogató
böngészőjénfk (változónév-érték orlában), hogy az fltárolja és később ugyanaz a wfboldal bf is
tudja töltfni a tartallát. A sütnfk lfhft érvényfsségf, érvényfs lfhft a böngésző bfzárásáig, df
korlátlan idfig is. A későbbifkbfn lindfn HTTP(S) kérésnél fzfkft az adatokat is flküldi a böngésző
a szfrvfrnfk. Ezáltal a flhasználó gépén lévő adatokat lódosítja.
2.2. A süt lényfgf, hogy az wfboldal szolgáltatások tfrlészfténél ogva szükség van arra,
hogy fgy flhasználót lfgjflöljön (pl. hogy bflépft az oldalra) és annak lfg flflőfn tudja a
kövftkfzőkbfn kfzflni. A vfszélyf abban rfjlik, hogy frről a flhasználónak nfl lindfn fsftbfn
van tudolása és alkallas lfhft arra, hogy flhasználót kövfssf a wfboldal üzflfltftőjf vagy lás
szolgáltató, akinfk a tartalla bf van építvf az oldalban (pl. Fa(fbook, Googlf Analyt(s), fzáltal
profl jön létrf róla, fbbfn az fsftbfn pfdig a süt tartalla szflélyfs adatnak tfkinthftő.
2.3. A sütik fajtái:
2.3.1. Tf(hnikailag flfngfdhftftlfnül szükségfs lunkalfnft (sfssion) sütk:
alflyfk nélkül az oldal fgyszfryfn nfl lyködnf unk(ionálisan, fzfk a flhasználó
azonosításához, pl. annak kfzfléséhfz szükségfs, hogy bflépft-f, lit tft a kosárba, stb. Ez

jfllflzőfn fgy sfssion-id lftárolása, a többi adat a szfrvfrfn kfrül tárolásra, ali így
biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a sfssion süt értékf nfl jól van gfnfrálva, akkor
sfssion-hija(king táladás vfszélyf fnnáll, fzért fltétlfnül szükségfs, hogy lfg flflőfn lfgyfnfk
fzfk az értékfk gfnfrálva.
Más tfrlinológiák sfssion (ookif-nak hívnak lindfn sütt, alik a böngészőből való
kilépéskor törlődnfk (fgy sfssion fgy böngészőhasználat az flindítástól a kilépésig).
2.3.2. Használatot flősfgítő sütk:
így azokat a sütkft szoktál nfvfzni, alflyfk lfgjfgyzik a flhasználó választásait, például
lilyfn orlában szfrftné a flhasználó az oldalt látni. Ezfk a ajta sütk lényfgébfn a sütbfn
tárolt bfállítási adatokat jflfntk.
2.3.3. Tfljfsítlényt biztosító sütk:
bár nfl sok közük van a "tfljfsítlény"-hfz, általában így nfvfzik azokat a sütkft, alflyfk
in orlá(iókat gyyjtfnfk a flhasználónak a lfglátogatot wfboldalon bflüli visflkfdéséről,
fltöltöt idfjéről, katntásairól. Ezfk jfllflzőfn harladik él alkallazásai (pl. Googlf Analyt(s,
AdWords vagy Yandfx.ru sütk). Ezfk a látogatóról proflalkotás készítésérf alkallasak.
A Googlf Analyt(s sütkről it tájékozódhat:
htps://dfvflopfrs.googlf.(ol/analyt(s/dfvguidfs/(ollf(ton/analyt(sjs/(ookif-usagf
A Googlf AdWords sütkről it tájékozódhat:
htps://support.googlf.(ol/adwords/answfr/2407785?hl=hu
2.4. A sütik használatának elfogadása,i engedélyezése nem kötelező.
Visszaállíthatja böngészőjf bfállításait, hogy az utasítsa fl az összfs (ookif-t, vagy hogy
jflfzzf, ha a rfndszfr éppfn fgy (ookif-t küld. A lfgtöbb böngésző ugyan alapértfllfzftként
autolatkusan fl ogadja a sütkft, df fzfk általában lfgváltoztathatóak annak érdfkébfn, hogy
lfgakadályozható lfgyfn az autolatkus fl ogadás és lindfn alkalollal flajánlja a választás
lfhftőségét.
A lfgnépszfrybb böngészők süt bfállításairól az alábbi linkfkfn tájékozódhat:
• Googlf Chrolf:
htps://support.googlf.(ol/a((ounts/answfr/61416?hl=hu
• Firf ox:
htps://support.lozilla.org/hu/kb/sutk-fngfdflyfzfsf-fs-tltasa-alit-wfboldak-haszn
• Mi(rosof Intfrnft Explorfr 11:
htp://windows.li(rosof.(ol/hu-hu/intfrnft-fxplorfr/dflftf-lanagf-(ookifs-if=if-11
• Mi(rosof Intfrnft Explorfr 10:
htp://windows.li(rosof.(ol/hu-hu/intfrnft-fxplorfr/dflftf-lanagf-(ookifs-if=if-10win-7
• Mi(rosof Intfrnft Explorfr 9:

htp://windows.li(rosof.(ol/hu-hu/intfrnft-fxplorfr/dflftf-lanagf-(ookifs-if=if-9
• Mi(rosof Intfrnft Explorfr 8:
htp://windows.li(rosof.(ol/hu-hu/intfrnft-fxplorfr/dflftf-lanagf-(ookifs-if=if-8
• Mi(rosof Edgf:
htp://windows.li(rosof.(ol/hu-hu/windows-10/fdgf-priva(y- aq
• Sa ari:
htps://support.applf.(ol/hu-hu/HT201265
Mindfzfk lfllft azonban flhívjuk a fgyfllft arra, hogy flő ordulhat, hogy
bizonyos wfbhfly- unk(iók vagy szolgáltatások nfl ognak lfg flflőfn lyködni
(ookif-k nélkül.

3. Tájékoztatás a Szolgáltató honlapjain alkallazot sütkről, illftvf a látogatás során
létrfjövő adatokról
3.1. A látogatás során kezelt adatkör
Szolgáltató honlapja a honlap használata során a látogatókról adatokat nfl gyyjt és nfl
tárol. Ez alól kivétflt képfznfk a rfgisztá(ió során bfkért adatok; fzfk részlftfzésf a 4. pontban
található.
Szolgáltató honlapja a honlap használata során a látogatók által használt fszközökről
adatokat nfl gyyjt és nfl tárol.
3.2. A Szolgáltatl honlapján alkalmazot sütik
3.2.1. Tf(hnikailag flfngfdhftftlfnül szükségfs lunkalfnft (sfssion) sütk
Az adatkfzflés (élja: a honlap lfg flflő lyködésénfk biztosítása. Ezfk a sütk ahhoz
szükségfsfk, hogy a látogatók böngészhfssék a wfboldalt, zökkfnőlfntfsfn és tfljfs köryfn
használhassák annak unk(ióit, a wfboldalon kfrfsztül flérhftő szolgáltatásokat, így - többfk
közöt - különösfn a látogató által az adot oldalakon végzft lyvflftfk lfgjfgyzését vagy a
bfjflfntkfzft flhasználó azonosítását fgy látogatás során.
Ezfn sütk adatkfzflésénfk időtartala kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a
lunkalfnft végfztévfl, illftvf a böngésző bfzárásával a sütk f ajtája autolatkusan törlődik a
szálítógépéről.
Ezfn adatkfzflés jogalapja az flfktronikus kfrfskfdflli szolgáltatások, valalint az
in orlá(iós társadalli szolgáltatások fgyfs kérdésfiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkfrtv.) 13/A. §
(3) bfkfzdésf, alfly szfrint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása (éljából kfzflhft azon szflélyfs
adatokat, alflyfk a szolgáltatás nyújtásához tf(hnikailag flfngfdhftftlfnül szükségfsfk. A
szolgáltatónak az fgyéb fltétflfk azonossága fsftén úgy kfll lfgválasztania és lindfn fsftbfn
oly lódon kfll üzflfltftnif az in orlá(iós társadalollal összf üggő szolgáltatás nyújtása során

alkallazot fszközökft, hogy szflélyfs adatok kfzflésérf (sak akkor kfrüljön sor, ha fz a
szolgáltatás nyújtásához és az f törvénybfn lfghatározot fgyéb (élok tfljfsüléséhfz fltétlfnül
szükségfs, azonban fbbfn az fsftbfn is (sak a szükségfs lértékbfn és idfig.

4. Tájékoztatás a Szolgáltató honlapján, a rfgisztrá(ió során tárolt adatokról
A rfgisztrá(ió révén a Szolgáltató az alábbi adatokat tartja nyilván honlapján, illftvf wfbfs
alkallazásai adatbázisában:
- ni(knév
- rfgisztrált f-lail (íl
- választot jflszó, nfl vissza fjthftó lódon kódolt orlában
A tárolt adatokat a Szolgáltató kizárólag a honlap tartallának lfgváltozásáról tájékoztató
hírlfvflfk flküldésérf használja, azon látogatók részérf, akik fzt ki fjfzftfn kérik a hírlfvélrf való
fliratkozásukkal.
A hírlfvélről való lfiratkozással az érintft szflélyről tárolt adatok a Szolgáltató
adatbázisából törlésrf kfrülnfk.

V. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
I. Az érintft jogai rövidfn összf oglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kolluniká(ió és az érintft joggyakorlásának flősfgítésf
2. Előzftfs tájékozódáshoz való jog – ha a szflélyfs adatokat az érintftől gyyjtk
3. Az érintft tájékoztatása és a rfndflkfzésérf bo(sátandó in orlá(iók, ha a szflélyfs
adatokat az Adatkfzflő nfl tőlf szfrfztf lfg
4. Az érintft hozzá érési joga
5. A hflyfsbítéshfz való jog
6. A törléshfz való jog („az fl flfdtftéshfz való jog”)
7. Az adatkfzflés korlátozásához való jog
8. A szflélyfs adatok hflyfsbítéséhfz vagy törléséhfz, illftvf az adatkfzflés korlátozásához
kap(solódó értfsítési kötflfzftség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tltakozáshoz való jog
11. Autolatzált döntéshozatal fgyfdi ügyfkbfn, bflfértvf a proflalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintft tájékoztatása az adatvédflli in(idfnsről
14. A flügyflft hatóságnál történő panasztétflhfz való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
15. A flügyflft hatósággal szflbfni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az Adatkfzflővfl vagy az Adatfldolgozóval szflbfni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog

II. Az érintft jogai részlftfsfn:
1. Átláthatl tájékoztatás,i kommunikácil és az érintet joggyakorlásának elősegítése
1.1. Az Adatkfzflőnfk az érintft részérf a szflélyfs adatok kfzflésérf vonatkozó
valalfnnyi in orlá(iót és lindfn fgyfs tájékoztatást tölör, átlátható, érthftő és könnyfn
hozzá érhftő orlában, világosan és közérthftőfn lfg ogallazva kfll nyújtania, különösfn a
gyfrlfkfknfk (ílzft bárlfly in orlá(ió fsftébfn. Az in orlá(iókat írásban vagy lás lódon –
idfértvf adot fsftbfn az flfktronikus utat is – kfll lfgadni. Az érintft kérésérf szóbfli
tájékoztatás is adható, fltévf, hogy lás lódon igazolták az érintft szflélyazonosságát.
1.2. Az Adatkfzflőnfk flő kfll sfgítfnif az érintft jogainak a gyakorlását.
1.3. Az Adatkfzflő indokolatlan késfdflfl nélkül, df lindfn élfképpfn a kérflfl
bférkfzésétől szálítot fgy hónapon bflül tájékoztatja az érintftft a jogai gyakorlására irányuló
kérfllf nyolán hozot intézkfdésfkről. E határidő a Rfndflftbfn írt fltétflfkkfl további két
hónappal lfghosszabbítható. alflyről az érintftft tájékoztatni kfll.
1.4. Ha az Adatkfzflő nfl tfsz intézkfdésfkft az érintft kérfllf nyolán, késfdflfl
nélkül, df lfgkésőbb a kérflfl bférkfzésétől szálítot fgy hónapon bflül tájékoztatja az
érintftft az intézkfdés fllaradásának okairól, valalint arról, hogy az érintft panaszt nyújthat bf
valalfly flügyflft hatóságnál, és élhft bírósági jogorvoslat jogával.
1.5.Az Adatkfzflő az in orlá(iókat és az érintft jogairól szóló tájékoztatást és intézkfdést
díjlfntfsfn biztosítja, azonban a Rfndflftbfn írt fsftfkbfn díj szálítható fl.
A részlftfs szabályok a Rfndflft 12 (ikkf alat találhatók.
2. Előzetes tájékozldáshoz vall jog – ha a személyes adatokat az érintetől gyűjtik
2.1. Az érintft jogosult arra, hogy az adatkfzfléssfl összf üggő tényfkről és in orlá(iókról
az adatkfzflés lfgkfzdését lfgflőzőfn tájékoztatást kapjon.
Ennfk kfrftébfn az érintftft tájékoztatni kfll:
a) az Adatkfzflő és képvisflőjf kilétéről és flérhftőségfiről,
b) az adatvédflli tsztvisflő flérhftőségfiről (ha van ilyfn),
() a szflélyfs adatok tfrvfzft kfzflésénfk (éljáról, valalint az adatkfzflés jogalapjáról,
d) jogos érdfk érvényfsítésén alapuló adatkfzflés fsftén, az Adatkfzflő vagy harladik él
jogos érdfkfiről,

f) a szflélyfs adatok (ílzftjfiről – akikkfl a szflélyfs adatot közlik - , illftvf a (ílzftfk
katfgóriáiról, ha van ilyfn;
f) adot fsftbfn annak tényéről, hogy az Adatkfzflő harladik országba vagy nflzftközi
szfrvfzft részérf kívánja továbbítani a szflélyfs adatokat.
2.2. A tsztfsségfs és átlátható adatkfzflés biztosítsa érdfkébfn az Adatkfzflőnfk az
érintftft a kövftkfző kifgészítő in orlá(iókról kfll tájékoztatnia:
a) a szflélyfs adatok tárolásának időtartaláról, vagy ha fz nfl lfhftségfs, fzfn időtartal
lfghatározásának szflpontjairól;
b) az érintft azon jogáról, hogy kérfllfzhft az Adatkfzflőtől a rá vonatkozó szflélyfs
adatokhoz való hozzá érést, azok hflyfsbítését, törlését vagy kfzflésénfk korlátozását, és
tltakozhat az ilyfn szflélyfs adatok kfzflésf fllfn, valalint az érintft adathordozhatósághoz
való jogáról;
() az érintft hozzájárulásán alapuló adatkfzflés fsftén arról, hogy a hozzájárulás bárlfly
időpontban történő visszavonásához való jog, alfly nfl érint a visszavonás flőt a hozzájárulás
alapján végrfhajtot adatkfzflés jogszfrységét;
d) a flügyflft hatósághoz (ílzft panasz bfnyújtásának jogáról;
f) arról, hogy a szflélyfs adat szolgáltatása jogszabályon vagy szfrződésfs kötflfzftségfn
alapul vagy szfrződés kötésénfk flő fltétflf-f, valalint hogy az érintft kötflfs-f a szflélyfs
adatokat lfgadni, továbbá hogy lilyfn lfhftségfs kövftkfzlényfikkfl járhat az adatszolgáltatás
fllaradása;
) az autolatzált döntéshozatal tényéről, idfértvf a proflalkotást is, valalint lfgalább
fzfkbfn az fsftfkbfn az alkallazot logikáról, és arra vonatkozóan érthftő in orlá(iókról, hogy az
ilyfn adatkfzflés lilyfn jflfntőséggfl, és az érintftrf nézvf lilyfn várható kövftkfzlényfkkfl
bír.
2.3. Ha az Adatkfzflő a szflélyfs adatokon a gyyjtésük (éljától fltérő (élból további
adatkfzflést kíván végfzni, a további adatkfzflést lfgflőzőfn tájékoztatnia kfll az érintftft frről
az fltérő (élról és lindfn rflfváns kifgészítő in orlá(ióról.
Az flőzftfs tájékozódáshoz való jog részlftfs szabályait a Rfndflft 13. (ikkf tartallazza.
3. Az érintet tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandl informácilk,i ha a személyes
adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az Adatkfzflő a szflélyfs adatokat nfl az érintftől szfrfztf lfg, az érintftft az
Adatkfzflőnfk a szflélyfs adatok lfgszfrzésétől szálítot, lfgkésőbb fgy hónapon bflül, ha a
szflélyfs adatokat az érintftfl való kap(solatartás (éljára használják, lfgalább az érintftfl való
flső kap(solatflvétfl alkallával; vagy ha várhatóan lás (ílzftfl is közlik az adatokat, lfgkésőbb
a szflélyfs adatok flső alkalollal való közlésfkor tájékoztatnia kfll a kövftkfzőkről: az flőbbi 2.
pontban írt tényfkről és in orlá(iókról, továbbá az érintft szflélyfs adatok katfgóriáiról,

valalint a szflélyfs adatok orrásáról és adot fsftbfn arról, hogy az adatok nyilvánosan
hozzá érhftő orrásokból szárlaznak-f.
3.2. A további szabályokra az flőbbi 2. pontban (Előzftfs tájékozódáshoz való jog) írtak
irányadók.
E tájékoztatás részlftfs szabályait a Rfndflft 14. (ikkf tartallazza.
4. Az érintet hozzáférési joga
4.1. Az érintft jogosult arra, hogy az Adatkfzflőtől visszajflzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy szflélyfs adatainak kfzflésf olyalatban van-f, és ha ilyfn adatkfzflés olyalatban van,
jogosult arra, hogy a szflélyfs adatokhoz és az flőbbi 2-3. pontban írt kap(solódó in orlá(iókhoz
hozzá érést kapjon. (Rfndflft 15. (ikk).
4.2. Ha szflélyfs adatoknak harladik országba vagy nflzftközi szfrvfzft részérf történő
továbbítására kfrül sor, az érintft jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rfndflft 46. (ikk szfrint lfg flflő garan(iákról.
4.3. Az Adatkfzflőnfk az adatkfzflés tárgyát képfző szflélyfs adatok lásolatát az érintft
rfndflkfzésérf kfll bo(sátania. Az érintft által kért további lásolatokért az Adatkfzflő az
adlinisztratv költségfkfn alapuló, észszfry lértéky díjat szálíthat fl.
Az érintft hozzá érési jogára vonatkozó részlftfs szabályokat a Rfndflt 15. (ikkf tartallazza.
5. A helyesbítéshez vall jog
5.1. Az érintft jogosult arra, hogy kérésérf az Adatkfzflő indokolatlan késfdflfl nélkül
hflyfsbítsf a rá vonatkozó pontatlan szflélyfs adatokat.
5.2. Figyflflbf vévf az adatkfzflés (élját, az érintft jogosult arra, hogy kérjf a hiányos
szflélyfs adatok – fgyfbfk lfllft kifgészítő nyilatkozat útján történő – kifgészítését is.
Ezfn szabályokat a Rfndflft 16. (ikkf tartallazza.
6. A törléshez vall jog („az elfeledtetéshez vall jog”)
6.1. Az érintft jogosult arra, hogy kérésérf az Adatkfzflő indokolatlan késfdflfl nélkül
töröljf a rá vonatkozó szflélyfs adatokat, az Adatkfzflő pfdig kötflfs arra, hogy az érintftrf
vonatkozó szflélyfs adatokat indokolatlan késfdflfl nélkül töröljf ha:

a) a szflélyfs adatokra lár nin(s szükség abból a (élból, alflyből azokat gyyjtöték vagy
lás lódon kfzflték;
b) az érintft visszavonja az adatkfzflés alapját képfző hozzájárulását, és az adatkfzflésnfk
nin(s lás jogalapja;
() az érintft tltakozik az adatkfzflésf fllfn, és nin(s flsőbbségft élvfző jogszfry ok az
adatkfzflésrf,
d) a szflélyfs adatokat jogfllfnfsfn kfzflték;
f) a szflélyfs adatokat az Adatkfzflőrf alkallazandó uniós vagy tagállali jogban flőírt jogi
kötflfzftség tfljfsítéséhfz törölni kfll;
) a szflélyfs adatok gyyjtésérf közvftlfnül gyfrlfknfk kínált, in orlá(iós társadalollal
összf üggő szolgáltatások kínálásával kap(solatosan kfrült sor.
6.2. A törléshfz való jog nfl érvényfsíthftő, ha az adatkfzflés szükségfs:
a) a vélflénynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása (éljából;
b) az Adatkfzflőrf alkallazandó uniós vagy tagállali jog szfrint kötflfzftség tfljfsítésf,
illftvf közérdfkből vagy az Adatkfzflőrf ruházot közhatalli jogosítvány gyakorlása kfrftébfn
végzft fladat végrfhajtása (éljából;
() a népfgészségügy tfrülftét érintő közérdfk alapján;
d) a közérdfky ar(hiválás (éljából, tudolányos és történflli kutatási (élból vagy statsztkai
(élból, alfnnyibfn a törléshfz való jog valószínysíthftőfn lfhftftlfnné tfnné vagy kololyan
vfszélyfztftné fzt az adatkfzflést; vagy
f) jogi igényfk flőtfrjfsztéséhfz, érvényfsítéséhfz, illftvf védflléhfz.
A törléshfz való jogra vonatkozó részlftfs szabályokat a Rfndflft 17. (ikkf tartallazza.
7. Az adatkezelés korlátozásához vall jog
7.1. Az adatkfzflés korlátozása fsftén az ilyfn szflélyfs adatokat a tárolás kivétflévfl (sak
az érintft hozzájárulásával, vagy jogi igényfk flőtfrjfsztéséhfz, érvényfsítéséhfz vagy
védflléhfz, vagy lás tfrlészftfs vagy jogi szflély jogainak védfllf érdfkébfn, vagy az Unió,
illftvf valalfly tagállal ontos közérdfkéből lfhft kfzflni.
7.2. Az érintft jogosult arra, hogy kérésérf az Adatkfzflő korlátozza az adatkfzflést ha az
alábbiak valalflyikf tfljfsül:
a) az érintft vitatja a szflélyfs adatok pontosságát, fz fsftbfn a korlátozás arra az
időtartalra vonatkozik, alfly lfhftővé tfszi, hogy az Adatkfzflő fllfnőrizzf a szflélyfs adatok
pontosságát;
b) az adatkfzflés jogfllfnfs, és az érintft fllfnzi az adatok törlését és f hflyft kéri azok
flhasználásának korlátozását;
() az Adatkfzflőnfk lár nin(s szükségf a szflélyfs adatokra adatkfzflés (éljából, df az
érintft igényli azokat jogi igényfk flőtfrjfsztéséhfz, érvényfsítéséhfz vagy védflléhfz; vagy

d) az érintft tltakozot az adatkfzflés fllfn; fz fsftbfn a korlátozás arra az időtartalra
vonatkozik, alíg lfgállapításra nfl kfrül, hogy az Adatkfzflő jogos indokai flsőbbségft élvfznfkf az érintft jogos indokaival szflbfn.
7.3. Az adatkfzflés korlátozásának floldásáról az érintftft flőzftfsfn tájékoztatni
kfll.
A vonatkozó szabályokat a Rfndflft 18. (ikkf tartallazza.
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez,i illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolldl értesítési kötelezetség
Az Adatkfzflő lindfn olyan (ílzftft tájékoztat valalfnnyi hflyfsbítésről, törlésről vagy
adatkfzflés-korlátozásról, akivfl, illftvf alfllyfl a szflélyfs adatot közölték, kivévf, ha fz
lfhftftlfnnfk bizonyul, vagy aránytalanul nagy frő fszítést igényfl. Az érintftft kérésérf az
Adatkfzflő tájékoztatja f (ílzftfkről.
E szabályok a Rfndflft 19. (ikkf alat találhatók.
9. Az adathordozhatlsághoz vall jog

9.1. A Rfndflftbfn írt fltétflfkkfl az érintft jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa fgy
Adatkfzflő rfndflkfzésérf bo(sátot szflélyfs adatokat tagolt, szélfs körbfn használt, géppfl
olvasható orlátulban lfgkapja, továbbá jogosult arra, hogy fzfkft az adatokat fgy lásik
Adatkfzflőnfk továbbítsa anélkül, hogy fzt akadályozná az az Adatkfzflő, alflynfk a szflélyfs
adatokat a rfndflkfzésérf bo(sátota, ha
a) az adatkfzflés hozzájáruláson, vagy szfrződésfn alapul; és
b) az adatkfzflés autolatzált lódon történik.
9.2. Az érintft kérhft a szflélyfs adatok Adatkfzflők közöt közvftlfn továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nfl sérthft a Rfndflft 17. (ikkét (A
törléshfz való jog („az fl flfdtftéshfz való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nfl
alkallazandó abban az fsftbfn, ha az adatkfzflés közérdfky vagy az Adatkfzflőrf ruházot
közhatalli jogosítványai gyakorlásának kfrftébfn végzft fladat végrfhajtásához szükségfs. E jog
nfl érinthft hátrányosan lások jogait és szabadságait.
A részlftfs szabályokat a Rfndflft 20. (ikkf tartallazza.

10. A tiltakozáshoz vall jog
10.1. Az érintft jogosult arra, hogy a saját hflyzftévfl kap(solatos okokból bárlikor
tltakozzon szflélyfs adatainak közérdfkfn, köz fladat végrfhajtásán (6. (ikk (1) f)) , vagy jogos
érdfkfn (6. (ikk )) alapuló kfzflésf fllfn, idfértvf az fllítft rfndflkfzésfkfn alapuló
proflalkotást is. Ebbfn az fsftbfn az Adatkfzflő a szflélyfs adatokat nfl kfzflhft tovább,
kivévf, ha az Adatkfzflő bizonyítja, hogy az adatkfzflést olyan kényszfrítő frfjy jogos okok
indokolják, alflyfk flsőbbségft élvfznfk az érintft érdfkfivfl, jogaival és szabadságaival
szflbfn, vagy alflyfk jogi igényfk flőtfrjfsztéséhfz, érvényfsítéséhfz vagy védflléhfz
kap(solódnak.
10.2. Ha a szflélyfs adatok kfzflésf közvftlfn üzlftszfrzés érdfkébfn történik, az érintft
jogosult arra, hogy bárlikor tltakozzon a rá vonatkozó szflélyfs adatok f (élból történő kfzflésf
fllfn, idfértvf a proflalkotást is, alfnnyibfn az a közvftlfn üzlftszfrzéshfz kap(solódik. Ha az
érintft tltakozik a szflélyfs adatok közvftlfn üzlftszfrzés érdfkébfn történő kfzflésf fllfn,
akkor a szflélyfs adatok a továbbiakban f (élból nfl kfzflhftők.
10.3. Ezfn jogokra lfgkésőbb az érintftfl való flső kap(solatflvétfl során ki fjfzftfn fl
kfll hívni annak fgyfllét, és az frrf vonatkozó tájékoztatást fgyértfllyfn és lindfn lás
in orlá(iótól flkülönítvf kfll lfgjflfnítfni.
10.4. Az érintft a tltakozáshoz való jogot lyszaki flőírásokon alapuló autolatzált
fszközökkfl is gyakorolhatja.
10.5. Ha a szflélyfs adatok kfzflésérf tudolányos és történflli kutatási (élból vagy
statsztkai (élból kfrül sor, az érintft jogosult arra, hogy a saját hflyzftévfl kap(solatos okokból
tltakozhasson a rá vonatkozó szflélyfs adatok kfzflésf fllfn, kivévf, ha az adatkfzflésrf
közérdfky okból végzft fladat végrfhajtása érdfkébfn van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rfndflft (ikkf tartallazza.
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben,i beleértve a proflalkotást
11.1. Az érintft jogosult arra, hogy nf tfrjfdjfn ki rá az olyan, kizárólag autolatzált
adatkfzflésfn – idfértvf a proflalkotást is – alapuló döntés hatálya, alfly rá nézvf joghatással
járna vagy őt hasonlóképpfn jflfntős lértékbfn érintfné.
11.2. Ez a jogosultság nfl alkallazandó abban az fsftbfn, ha a döntés:
a) az érintft és az Adatkfzflő közöt szfrződés lfgkötésf vagy tfljfsítésf érdfkébfn
szükségfs;

b) lfghozatalát az Adatkfzflőrf alkallazandó olyan uniós vagy tagállali jog tfszi lfhftővé,
alfly az érintft jogainak és szabadságainak, valalint jogos érdfkfinfk védfllét szolgáló
lfg flflő intézkfdésfkft is lfgállapít; vagy
() az érintft ki fjfzft hozzájárulásán alapul.
11.3. Az flőbbi a) és () pontjában fllítft fsftfkbfn az Adatkfzflő kötflfs lfg flflő
intézkfdésfkft tfnni az érintft jogainak, szabadságainak és jogos érdfkfinfk védfllf érdfkébfn,
idfértvf az érintftnfk lfgalább azt a jogát, hogy az Adatkfzflő részéről flbfri bfavatkozást
kérjfn, álláspontját ki fjfzzf, és a döntéssfl szflbfn ki ogást nyújtson bf.
A további szabályokat a Rfndflft 22. (ikkf tartallazza.
12. Korlátozások
Az Adatkfzflőrf vagy Adatfldolgozóra alkallazandó uniós vagy tagállali jog jogalkotási
intézkfdésfkkfl korlátozhatja jogok és kötflfzftségfk (Rfndflft 12-22. (ikk, 34. (ikk, 5. (ikk)
hatályát ha a korlátozás tsztflftbfn tartja az alapvftő jogok és szabadságok lényfgfs tartallát.
E korlátozás fltétflfit a Rfndflft 23. (ikkf tartallazza.
13. Az érintet tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédflli in(idfns valószínysíthftőfn lagas ko(kázatal jár a tfrlészftfs
szflélyfk jogaira és szabadságaira nézvf, az Adatkfzflőnfk indokolatlan késfdflfl nélkül
tájékoztatnia kfll az érintftft az adatvédflli in(idfnsről. E tájékoztatásban világosan és
közérthftőfn islfrtftni kfll az adatvédflli in(idfns jfllfgét, és közölni kfll lfgalább a
kövftkfzőkft:
a) az adatvédflli tsztvisflő vagy a további tájékoztatást nyújtó fgyéb kap(solatartó nfvét
és flérhftőségfit;
() islfrtftni kfll az adatvédflli in(idfnsből frfdő, valószínysíthftő kövftkfzlényfkft;
d) islfrtftni kfll az Adatkfzflő által az adatvédflli in(idfns orvoslására tft vagy tfrvfzft
intézkfdésfkft, bflfértvf adot fsftbfn az adatvédflli in(idfnsből frfdő fsftlfgfs hátrányos
kövftkfzlényfk fnyhítését (élzó intézkfdésfkft.
13.2. Az érintftft nfl kfll az tájékoztatni, ha a kövftkfző fltétflfk bárlflyikf tfljfsül:
a) az Adatkfzflő lfg flflő tf(hnikai és szfrvfzési védflli intézkfdésfkft hajtot végrf, és
fzfkft az intézkfdésfkft az adatvédflli in(idfns által érintft adatok tfkintftébfn alkallazták,
különösfn azokat az intézkfdésfkft – lint például a ttkosítás alkallazása –, alflyfk a szflélyfs
adatokhoz való hozzá érésrf fl nfl jogosítot szflélyfk szálára értfllfzhftftlfnné tfszik az
adatokat;

b) az Adatkfzflő az adatvédflli in(idfnst kövftőfn olyan további intézkfdésfkft tft,
alflyfk biztosítják, hogy az érintft jogaira és szabadságaira jflfntft, lagas ko(kázat a
továbbiakban valószínysíthftőfn nfl valósul lfg;
() a tájékoztatás aránytalan frő fszítést tfnnf szükségfssé. Ilyfn fsftfkbfn az érintftfkft
nyilvánosan közzétft in orlá(iók útján kfll tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkfdést kfll hozni,
alfly biztosítja az érintftfk hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A további szabályokat a Rfndflft 34. (ikkf tartallazza.
14. A felügyeleti hatlságnál történő panasztételhez vall jog (hatlsági jogorvoslathoz vall jog)
Az érintft jogosult arra, hogy panaszt tfgyfn fgy flügyflft hatóságnál – különösfn a
szokásos tartózkodási hflyf, a lunkahflyf vagy a fltétflfzft jogsértés hflyf szfrint tagállalban
–, ha az érintft lfgítélésf szfrint a rá vonatkozó szflélyfs adatok kfzflésf lfgsért a
Rfndflftft. Az a flügyflft hatóság, alflyhfz a panaszt bfnyújtoták, kötflfs tájékoztatni az
ügy flft a panasszal kap(solatos fljárási fjlflényfkről és annak frfdlényéről, idfértvf azt is,
hogy a az ügy él jogosult bírósági jogorvoslatal élni.
E szabályokat a Rfndflft 77. (ikkf tartallazza.
15. A felügyeleti hatlsággal szembeni hatékony bírlsági jogorvoslathoz vall jog
15.1. Az fgyéb közigazgatási vagy nfl bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérfllf nélkül,
lindfn tfrlészftfs és jogi szflély jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a flügyflft
hatóság rá vonatkozó, jogilag kötflfző frfjy döntésévfl szflbfn.
15.2. Az fgyéb közigazgatási vagy nfl bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérfllf nélkül,
lindfn érintft jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illftékfs flügyflft hatóság nfl
oglalkozik a panasszal, vagy hárol hónapon bflül nfl tájékoztatja az érintftft a bfnyújtot
panasszal kap(solatos fljárási fjlflényfkről vagy annak frfdlényéről.
15.3. A flügyflft hatósággal szflbfni fljárást a flügyflft hatóság székhflyf szfrint
tagállal bírósága flőt kfll lfgindítani.
15.4. Ha a flügyflft hatóság olyan döntésf fllfn indítanak fljárást, alfllyfl kap(solatban
az fgységfsségi lf(hanizlus kfrftébfn a Tfstülft flőzőlfg vélflényt bo(sátot ki vagy döntést
hozot, a flügyflft hatóság kötflfs fzt a vélflényt vagy döntést a bíróságnak lfgküldfni.
E szabályokat a Rfndflft 78. (ikkf tartallazza.

16. Az Adatkezelővel vagy az Adateldolgozlval szembeni hatékony bírlsági jogorvoslathoz vall
jog
16.1. A rfndflkfzésrf álló közigazgatási vagy nfl bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük
a flügyflft hatóságnál történő panasztétflhfz való jog – sérfllf nélkül, lindfn érintft
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha lfgítélésf szfrint a szflélyfs adatainak f
rfndflftnfk nfl lfg flflő kfzflésf kövftkfztébfn lfgsértfték az f rfndflft szfrint jogait.
16.2. Az Adatkfzflővfl vagy az Adatfldolgozóval szflbfni fljárást az Adatkfzflő vagy az
Adatfldolgozó tfvékfnységi hflyf szfrint tagállal bírósága flőt kfll lfgindítani. Az ilyfn fljárás
lfgindítható az érintft szokásos tartózkodási hflyf szfrint tagállal bírósága flőt is, kivévf, ha
az Adatkfzflő vagy az Adatfldolgozó valalfly tagállalnak a közhatalli jogkörébfn fljáró
közhatalli szfrvf.
E szabályokat a Rfndflft 79. (ikkf tartallazza.
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