
ADATKEZELÉ$ rÁlÉxozrntÓ
nz ÉrunrETT TERmÉszeres szrmÉly .loeelnlu,

szenr ÉlyEs ADATAI xEzelÉsÉn r r voNATKozÁsÁenN
A .......... ... szolcÁlrarÁsnlNK Az lcÉttvsEvÉreuxon

gevezrrÉs

A természetes személyeknek a szeméIyes adatok kezelése tekintetében tijfténő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásárll, valamint a 95/46/EK rendelet
hatátyon kívÍil helyezésérőt szőtó Az EURÓPA| PARLAMENT És n TANÁC9 EU)
2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő
megfelelő Íntézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkazi, minden egyes tájékoztatást tömor,
átláthatő, érthető és könnyen hazzáférhető formában, vÍlágosan és közérthetően
megfogalmazva nyujtsa, továbbá hogy az Adatkezelő etősegíti az érintett jogainak a
gyakorIását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az informáciis önrendelkezésijogril
és az informáciÓszabadságril 2011. évi CXll. töruény is előÍrja.

Az alábbiakban olvashati tájékoztatássaí e jogszabályi kötelezettségtinknek teszijnk
eleget.

I. FEJEZET
Az ADAT Kv:ELő M EG N EvEzÉsE
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II. FEJEZET
ADATFELDoLGoZÓK nneonEvEzÉsE

AdatfeldolgozÓ: az a természetes vagy jogi szeméIy, közhatalmi szerv, ügynokség
vagy bárrnely egyéb szerv, amely azadatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de
szükséges atájékoztatása. Ennek megfelelóen a következő tájékoáatast adjuk:

í. Társaságunk lT szolgáltatóia
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót Vesz
igénybe, aki az lT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja' és ennek
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keretében _ a vele fennálló szerződésÜnk tartamáig - kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a
szerveren.
Ezen adatfeldolgoző:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
E-mail cím:
Honlap:

2. Társaságunk könywiteli szolgáltatója (Ha van könywizsgáló, akkor őt is fel
kelI tüntetni!)

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könywiteli
szolgáltatói szerződéssel kulső szolgáltatót vesz igénybe, aki ' kezeli a
Társaságunkkal szerződés Vagy kiÍizetői kapcsolatba levő természetes személyek
személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adl és számviteli kötelezettségek
teljesÍtése celjából.
Ezen adatfeldolgoző megnevezése a kóvetkező:
cégnév: UAV('-A T1lHas É.\,"
Széktrety: bQ)Q<_, _:,2Y:!'-n-r''l AyAl.7 .-]Á)'.r', " U E '

Cégjegyzékszám:
Adószám: GGgG'33 9'L_ 

^*,L[Képviselő: Ul.V (*.x ll'!-i'sn
Telefonszám: ():/ liu: Tqj
E-mail a''' grrvr(l ir jiiHE'A. 7r.b-/U'=k € '7^v1E }=W\,}- . wul
Honlap:

3. Postai szolgáltatiások, kézbesÍtés, csomagküldés (Csak akkor kell kitölteni'
ha van ilyen szolgáltatások/szerződésük.)

Ezen adatfeldolgozók TársaságunktÓl megkapják a megrendelt szolgáltatások
teljesítéséhez szÜkséges személyes és üzleti adatokat (érintett neve, címe,
telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszáll ítja a dokumentációkat.
Ezen szolgáltató:

4. E-mail fiók használatának ellenőruésével kapcsolatos adatkezelés
(1) AdatkezelŐ alkalmazottai a fent nevezett emailcímre érkező elektronikus leveleket
kezelik, kizárólag munkaköri feladatai céljára, annak érdekében, hogy a munkáltató
képviseletében levelezzenekaz tigyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen
ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenórzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozÓ munkáltatói rendelkezés
betartásának ellenórzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.s' 52. s)
ellenőrzése.
(3) Az ellenórzésre a munkáltató vezetője, Vagy a munkáltatói jogok gyakorlója
jogosult.

Brill Life Média Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 85
01-09-969549
2352224A-241
Molnár lmre
06-70-326-3386
info@brill-life.hu
www.brill-life.hu
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(4) Adatkezelő vezetőjének személyes tartalmú emailt a tárgymezőben "Vámos Kitti
részére" címezve tud küldeni.
(5) A munkavállaló az e_mail fiÓk ellenórzésével egytitt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.

III. FEJEZET

Az ADATKEZELÉS JocszERt]sÉeÉneK BETosírÁsn

í. Adatkezelés az érlntett hozzálárulása alapján

(1) Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az
éri ntett hozzá4áruI ását személyes adata i kezel éséh ez az adatkezelési sza bályzatban
meghatározott adatkérŐ lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minósül az is, ha az érintett a Társaság intemetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy eÍTe vonatkozó négyzetet, áZ informáciÓs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy
cselekedet is, amely az adott összefiiggésben az érintett hozzájárulását személyes
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelmíien jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt
négyzet Vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél Vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is
szolgál, akkor a hozzé4árulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja ffieg, amely
más ügyekre is vonatkozik - pl, értékesítési, szolgáltatasi szerződés megkötése - a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkiilönböáethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáÍérhető formában,
világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzé4árulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Társaság nem kötheti szerzódés megkötését, tetjesítését olyan személyes
adatok kezeléséhez vaIó hozzé4árulás megadásához, amelyek nem szÜkségesek a
szerződ és teljes Íteséhez.

(6) A hozzé4árulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,
mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzé4árulásával kerÚlt sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesÍtése celjából tovabbi külön hozzájáruIás nélkül,
valamint az érintett hozt1árulásának visszavonását követően is kezelheti.

2. Jogi kötetezettség teljesÍtésén alapuló adatkezelés
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(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezeIhető adatok kijrére, az
adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul
szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
(2) A jogi kötelezettség teljesÍtése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett
hozzé4árulásától ftiggetlen, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az
adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelmiien és részletesen tájékoáatni kell az adalai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjárll, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó
jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arril, hogy kik ismerhetik meg az adatokat' A
tái1ékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás
megtörténhet az előbbi informáciÓkat tartalmazÓ jogszabályi rendelkezésekre való
utalás nyilvánoss ágra hozatalával is.

3. Az érintett iogainak elósegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak
gyakorlását.

IV. FEJEZET
szERzŐDÉsn ez KAPcsoLÓoÓ ADATKEZELÉSEK

í. Személyes adatok kezelése
(1) 

^z 
Adatkezelő minden szolgáltatásának végzése céljából kezeli a vele

Ü gyfél ként, Szerződéses félként kapasolatba n lévő :
o természetes személy

o nevét,
o telefonszámát,
o e-mail címét.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés az első
személyes találkozást és/vagy a szerződés aláírását megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: kizárólag
az Adatkezelő munkatársai. A személyes adatok kezelésének időtartama:
visszavonásig.

(2) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni keIl, hogy azadatkezelés a
megfeleló munkavégzés te|jesÍtése jogcímen alapul.

3' Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
(1) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a.meglátogatott honlap helyez el a
felhasználÓ számítÓgépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikáciÓs,
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos Íajta1a létezik,
de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet
a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy ínternetes bankolás biztonsági



azonosítáSa alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fa)ta1a az állando cookie
(pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a
felhasználÓ le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat
[kivéve, ha azak az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenÜl
szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén
elhelyezni.

(2) A felhasználo hozzájárulását nem igénylő sÜtik esetében a honlap első látogatása
során tájékoztatást nyújtu nk.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódik a honlap első
látogatásához is' hiszen a sÜtik alkalmazásával egyÜtt járó adatkezelés már az oldal
felkeresésével megkezdődik. Ezen kívÜl egy linken keresztül utalás a teljes körű
tájékoztató elérhetőségére.

4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is

használ sÜtiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert
tartalmaz, és amely akkor kerul a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet
keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a
webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói
beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb informácíókat is. Többek között
inÍormációt gyiijtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni
beállításait, felhasználásra kerÜlhetnekpl. az online bevásárlókosarak használatakor.
A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elosegítik, hogy a
weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony
információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal Üzemeltetője részére az
oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon
nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalÚ biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatórÓl, illetve az általa
böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
. azlátogató által használt lP cím,
. a böngésző típusa,
. a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
.látogatás időpontja,
. a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

(3) A sÜtik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja
böngészóje beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookíe_t, vagy hogy jelezze, ha

a rendszer éppen egy cookie_t küld' A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a stitiket, de ezek általában megváltoztathatÓak annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden
al ka lom m a l fel ajá n lj a a v álasztás l ehetőségét.

A legnépszerŰbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

L-\



. Google Chrome: https://support.gooqle.com/accounts/answer/61416?hl=hu

. Firefox: https://support.mozilla.orQ/hu/kb/sutik-engedelyezese-es{iltasa-amit:
weboldak-hAszn
. Microsoft lnternet Explorer '11: http://windows.microsofi.com/hu-hu/internet-
exqlorerldelete-manage-cookies#ie=ie-'1 1

. Microsoft lnternet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
exp I o re rld e I ete- m a n a q e- coo ki e s#i e = i e - 1 0-wi n - 7
. Microsoft lnternet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-huiintefnet-
explorer/d elete-mqn aqe-cookies#ie = ie-9
. Microsoft lnternet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hulinternet-
expl ore r/d elete- ma n a ge-cookies#ie= ie-8
. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.coT/hu-hu/windows-10/edoe-privacv-faq
. Safari: https://support.apple.comlhu-hu/HT201 265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy
bizonyos webhelyfunkciók Vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni
cookie-k nélkül'

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó
személyének beazonos ítására.

(5) Társaság honlapján alkalmazatt sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül sziikséges munkamenet (session) sütik
Ezek a stjtik ahhoz szÜkségesek, hogy a látogatÓk böngészhessék a weboldalt,
zökkenőmentesen és teljes körtjen használhassák annak funkcióit, a weboldalon
keresztul elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az
adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sÜtik
adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e Íajtaja
automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserld, JSESsloNlD, portal*referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseíről szóló 2001. cvllI' törvény
(Elkertv') 13lA. $ (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzá4árulást igénylő sütik:
Ezek lehetŐséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó
honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor
megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító
adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkÜl nem adhatÓk át harmadik személy
számára.

2.1. Használatot elősegítő sÜtik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
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Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói
élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés ídőtartama 6 hónap.

2.2. T eljesítményt biztosító sÜtik:
Google Analytics stjtik - erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analvtics/devquides/collection/analyticsislcookie-
usaqe

Google AdWords sÜtik - erről itt tájékozódhat:
https :/lsu pport. gooole.com/adwords/answerl2407785?h I =hu

5. Ajánlatkérés a Társaság honlapián
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), telefon száma, e-mail címe.

(2) A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesÍtése'
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3.Tájékoztatás a Társaság tennékeiről, szolgáltatásairól, szerződésifeltételeiről,
akciÓiról.
4. Reklám-kÜldemény atál1ékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
5. A honlap használatának elemzése.

(3) Az adatkezelés jogalapja az érintetthozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság lT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást
végző munkavállalói.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az qánlatkérés / szo|gáltatás
fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) Személyesen, telefonon (első adandó alkalommal írásban kiegészÍtve) vagy e-
mailben a hírlevél szolgáltatásra regisztráló szervezetet képviselő természetes
személy adhatja meg hozájárulását személyes adatrai kezeléséhez. A hírlevélről az
érintett írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a
hozzé4árulás visszavonását jelenti. llyen esetben a leiratkozó minden adatát
haladéktalanul törölni kell.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév,
keresánév), e_mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja: Hírlevél kÜldése a Társaság
szolgáltatásai tárgyában.

(4\ prz adatkezelés jogalapja: az érintett hozá!árulása.



(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
Íigyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalÓi, adatfeldolgozóként a Társaság lT szolgáItatója munkavállalói a
tárhelyszolgáltatás teljesÍtése céljából'

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig,
Vagy az érintett hozzfiárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

7. Közösségi irányeIvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) A Társaság szolgáltatásai megismertetése, népszerÚsÍtése céljábÓl Facebook
oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés, hazzászőlás, üzenet kÜldés nem
minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a
Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, Vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesÍtés
nélkül kizárhatja az érintettet a tagok köztil, vagy törólhetihouászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által kijzétett jogszabályt sértő
adattartalmakért, hozzászőlásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hibáért, üzemzavarért Vagy a rendszer működésének
megváltoáatásából fakadó problémáért.

8' Direkt marketing célú adatkezelés (Csak akkor, ha használnak direkt
marketinget! Pl.: hírlevél vagy postai küIdemény. Ha nem használnak, akkor ki
lehet törtilni.)
(1) Ha külön tórvény eltérően nem rendelkezik, természetes személynek, mint reklám
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszezés), így
kÜlönösen elektronikus Ievelezés vagy azzal egyenértékíi más egyéni
kommunlkációs eszköz útján - a 2008. évi XLVll!. törvényben meghatározott kivételle!
-kizárolag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelmúen és
kifej ezette n hozá4áru|t.

(2) A Társaság áttal reklám_címzetti megkeresés céljára kezelhető szervezeti és
személyes adatok köre:

o jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
o neve,
o székhely és levelezési címe
o e-mail címe
o domain neve

r természetes személy
o neve
o telefonszáma,
o e-mail címe



(3) A szernélyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolÓdó
direkt marketing tevékenység folytatása, azaz telefonhívások, hírlevelek, aktuális
ajánlatok nyomtatoü (postai) Vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres
vagy időszakonkénti megküldése a szerzödéskotéskor megadott elérhetőségekre.

(4) p.;- adatkezelés jogalapja: az érintett hozájárulása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat elIátó munkavállalói, adatfeldolgozÓként a
Társaság lT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai
kézbesÍtés esetén a Posta munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: ahozé$árulás visszavonásáig.

V. FEJEZET
RÉszLETEs TÁJÉKonATÁs Az ÉruNTETT JoGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra' hogy az adatkezeléssel összefÜggő tényekről és
i nformáciÓkről az ad atkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapj on

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
érintettól gyíijtik
't. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik' az adatkezelő
a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b'1 az ad atvédel m i tisztviseló elérhetőségei ;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
2. pE 1. pontban emlÍtett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható
adatkezelést biáosÍtsa, az érintettet a következő kiegészÍtő informáciÓkról
tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairÓl;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezhet| az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhf,t az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés
esetén a hozzá1árulás bármely idópontban történő visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a horzájárulás alapján,végrehajtott adatkezelés
jogszeriÍségét;
d) a felÜgyeleti hatósághoz címzett panasz benyÚjtásának jogáról;
e) anól, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerzódéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
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érintett köteles_e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy mi[en lehetséges
következményei kkel já rh at az adatszol gáltatás el marad ása ;

f) a Rende|et 22. cikk (1) és (4) bekezdésében emlÍtett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotast is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentóséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő celból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az
érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben emlÍtett minden releváns
kiegészÍtő i nformációróI.
4. 

^z 
1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már

rendelkezik az információkkal.
(Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az
érintettöl szerezték meg
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettő| szerezték meg, az adatkezelő az
éri ntett rendel kezésére bocsátja a következó információkat:
a) az adatkezelónek és - ha van ilyen - az adatkeze|ő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
b) az adafuédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,ha van ilyen;
2. Ad 1. pontban emlÍtett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisáességes és átláthatÓ adatkezelés
biztos Ításához szti kséges következő kiegészÍtő i nformációkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meg határozásának szem pontjai ;

b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján fiogos érdek)
alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbÍtését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintett adathordozhatóságh oz v alÓ joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) Vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzá$árulása) alapuló adatkezelés
esetén a hozzé$árulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (a) bekezdésében emlÍtett automatizált döntéshozataI
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
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3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerlnti tájékoztatást az alábbiak szerint adja
meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körtilményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszezésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy
hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják,
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok
első alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük celjátÓl eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoáatnia
kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban emlÍtett minden releváns
klegészÍtő információról.
5. Az í-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) e érintett már rendelkezik azintormációkkal;
b) a szóban forgó informáciÓk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erófeszÍtést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából'
tudományos és történelmi kutatási céIbÓl vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk
(1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett
adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében emlÍtett
kotelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeÍetné
ezen adatkezelés céljainak elérését. llyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia - az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve

- az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós Vagy tagállamijog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak vaIamely uniÓs Vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuli titoktartási
kótelezeüséget is, bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáÉérési joga
1. pe. érintett jogosult aÍÍa, hogy az Adatkezelótől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban Van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult ana, hogy a személyes adatokhoz és a
következő i nformáciÓkhoz hozzáférést kapjon :

a) az adatkezelés celjai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideérfue különösen a harmadik országbeli
c ímzetteket, i ll etve a nemzetkö zi szew ezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, Vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai ;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbÍtését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat azilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felÜgye|eti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyiijtötték, a forrásukra vonatkozó minden
eIérhető információ;
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h) a Rendelet22. clkk (1) és (a) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre néane milyen várható
következményekkel jár.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szewezet részére
történő továbbÍtására kertil sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékozratast kapjon a
továbbÍtásra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

3. pe. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisáratív költségeken alapuló, észszerű mértékÜ díjat számíthat
fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha
az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog'')
1' pE érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezeló indokolatlan késedelem
nélkril törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkiil
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték Vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 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 jogalapia;
c'1 az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkeze!ésre, 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 tagállamijogban
előírt jogi kötelezettség teljesÍtéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
informáciÓs társadalommal összefiiggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
kerÜlt sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont
értelmében azt törölni köteles, az e|érhető technológia és a megvalósÍtás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket -
ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoáassa az adatokat
kezelő Adatkezelóket, hogy az érintett kérelmeáe tőlÜk a szÓban forgó személyes
adatokra mutató linkek Vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.

3. Aa 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennylben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz valő jog gyakorlása
céljábóI;
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b) a személyes adatok kezelését előírő, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós Vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesÍtése, illefue közérdekból Vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
vég rehajtása céljából ;

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségtigy teniletét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célbil,
amennyiben az 1. pontban emlÍtett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komoIyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesáéséhez, érvényesÍtéséhez, illefue védelméhez.
(Rendelet't7. cikk)

Az adatkezelés korlátoásához való jog
1. pG' érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátaza az adatkezelést,
ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) azérintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ezesetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának kot1átozását;
c) azAdatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából'
de az érintett igényli azokatjogi igények előterjesáéséhez, érvényesÍtéséhez Vagy
véde|méhez; Vagy
d\ az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltrakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapÍtásra
nem kerÜl, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, azilyen személyes
adatokat a táro!ás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesáéséhez, érvényesÍtéséhez Vagy védelméhez, vagy más természetes Vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, Vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján kor!átozták az
ad atkezel ést, az ad atkeze l és korl áto zásának fel ol dásá rÓl el őzetese n tájékozta$a.
(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
1. pE érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppe!
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik Adatkezelőnek továbbÍtsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)

bekezdésének a) pontja szerinti hozzá1áruláson, Vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pon$a szerinti szerződésen alapul; és
b\ az adatkezelés automatizált módon történik.



2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az
érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes
adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbÍtását.

3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű Vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.

4. pE 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
1. AE érinteü jogosult ana, hogy a saját helyzetével kapasolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk ('t) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés közérdekű Vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján
(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesÍtéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az emlÍtett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, klvéve, ha az Adatkezelő bizonyítja' hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel,.iogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesÍtéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból tórténő kezelése ellen, ideértve a proftlalkotást is, amennyiben az a közvetlen
uzletszerzés hez ka pcsol ód i k.

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
4. pü. 1. és 2. pontokban emlÍtett jogra legkésőbb az érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre
vonatkozó tái1ékozÍatást egyértelműen és minden más informáciÓtól elkülönÍtve kel!
megjelenÍteni.

5. Az informáciÓs társadalommal összefÚggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolÓdoan és a 2oo2l58/EK irányelvtöl eltérve az érintett a tiltakozáshoz valÓ
jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül
sor, az érintett jogosult aÍÍa, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokbll
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha a:z

adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)

af
'tb.-J'.



Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profi lalkotást
1. 

^z 
érintett jogosult ana, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizáró|ag automatizált

adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - aIapuló dontés hatálya, amely rá néane
joghatássaljáma Vagy őt hasonlÓképpen jelentős mértékben érintené.

2. pE 1. pont nem alkatm azandó abban az esetben, ha a döntés:
a'1 az érintett és az Adatkezeló közötti szerzódés megkötése Vagy teIjesÍtése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazando olyan uniÓs vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfeleló intézkedéseket is megállapít; vagy
c\ az érintett kifejezett hozzá4árulásán alapul.

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
lntézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább aá a jogát, hogy az Adatkezelő
részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben
kifogást nyújtson be.

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a
Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett kiilönleges kategóriáin, kivéve, ha a 9.
cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfeleló intézkedések
megtételére került sor'
(Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
1. pe. Adatkezelóre vagy adatfeIdolgazőra alkalmazandó unils vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12-22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 1L22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
osszhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és
kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és
szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szi.ikséges és
arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban :

a) nemzetbiáonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderÍtése Vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot
fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekíÍ célkitűzései,
kü|onösen az Unió Vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke,
beleértve a monetáris, a költségvetési és az adÓzási kérdéseket, a
népegészségügyet és a szociális biáonságot;
f) a bíróiftiggetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a}+) és a g) pontban emlÍtett esetekben - akár alkalmanként - a közhatalmi
feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási
tevékenység;



i) az érintett védelme Vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesÍtése.

2. pü. 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a\ az adatkezelés céljaira vagy azadatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre Vagy továbbítás
megakadályozását célző garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására Vagy az Adatkezelők kategoriáinak
meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe
véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét' hatályát és céljait,
gl azérintettek jogait és szabadságait érintó kockázatokra, és
hl u érintettek arra Vonatkozó jogára, hogy tajékoáatast kapjanak a korlátozásról,
kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)

Az érintett táiékoáatása az adatvédelmi incidensról
1. Ha az adatvédelmi incidens valószíníisíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről'

2. pa.. 1' pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adafuédelmi incidens jellegét' és közölni kell legalább
a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában emlÍtett információkat
és intézkedéseket'

3. 
^z 

érintettet nem kell az 1. pontban emlÍtettek szerint tájékoáatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesti l :

a\ az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az inlézkedéseket az adafuédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint péIdául a
titkosítás alkalmazáSd -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adafuédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biáosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1.
pontban emlÍtett magas kockázat a továbbiakban valÓszínűsíthetóen nem valósul
meg;
c) a tajékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. llyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk Útján kell tajékoáatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adafuédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószíniÍsíthetóen magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoáatását'
Vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesíilését.
(Rendelet 34. cikk)



A feliigyeleti hatóságnál töÉénő panasztételhez való jog
1. pe. egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélk[il, minden
érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállambáfl -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. 

^z 
a felÜgyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, kóteles tájékoáatni az

ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről,
ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az Ügyfél jogosult bírósági
jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)

A felüigyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkÜl, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felÜgyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelezó erejű döntéséveI
szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozi jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55.
vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy
három hónapon belÍil nem táiékoztatia az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak ered ményéről.
3. A felrigyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megind Ítani.

4. Ha a felügyeleti hatÓság olyan döntése ellen indÍtanak eljárást, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a TestÜlet előzőleg
véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a
véleményt Vagy döntést a bílÚságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)

Ail. adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembenl haÍékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
1. A rendelkezésre állőközigazgatási Vagy nem bírósági útra tartozijogorvoslatok-
köztük a felugyeleti hatÓságnál történő panasáételhez való, Rendelet 77. cikk
szerintiiog - sérelme nélkÜl, minden érintett hatékony bíróságijogorvoslatra jogosult,
ha megÍtélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
követkeáében megsértették az e rendelet szerintijogait.
2. 

^z 
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy

az adatfeldolgoző tevékenységi helye szerinti tagállam bírÓsága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye
szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljárÓ közhatalmi szerve.
(Rendelet 79, cikk)

VI. FEJEZET
Rz ÉHNTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJEsZTÉsE,

Az ADAT KFzELő l NTÉZKE D ÉsEl

n
\ ' "Jí'Y'---/\



1. 
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Adatkezelő indokolatIan késedelem nélkü|, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon beltil tajékoáatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidó továbbl két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbÍtásáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétőI számított egy hónapon belül tajékozta$a az érintettet.

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetŐség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett aá másként kéri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számÍtott egy hónapon
belül tajékoztatla az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról'
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatÓságnál, és élhet
b írósági jogorvoslati jogával.

5. pg. Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tá1ékozlatást (Rendelt'15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - kÜlönösen
ismétlődő jellege miatt - túlző, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ Vagy
tapkoztatas nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával jári adminisztratív
költségekre:
a) ...' ',-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megaIapozatlan Vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétsógei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez sztikséges információk nyújtását kérheti.

Budapest,2018.
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