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Adatkezelési tájékoztató 
 

Bevezetés 

Kiemelten fontos számunkra Ügyfeleink személyes adatainak védelme, elkötelezettek vagyunk 
ennek megfelelő biztosítása mellett. Jelen adatkezelési tájékoztató arra szolgál, hogy Ön pontos 
képet kapjon arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait. 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

Szöginé Verba Andrea Judit e.v. (székhelye: 6726 Szeged Sarló. u. 12. nyilvántartási szám: 
55176666) mint adatkezelő (továbbiakban „Adatkezelő”) tiszteletben tartja a honlapjára 
látogatók adatainak biztonságát, a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a 
jelen tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli 
azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő honlapjának (https://www.arnyektanar.hu 
továbbiakban: Honlap) működtetése során a birtokába kerülnek. 

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelések 
rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának 
törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Adatkezelő által 
üzemeltetett weboldal felhasználóinak, látógatóinak, vagy személyes adataikat egyéb módon 
megadó személyek (továbbiakban: Érintett) számára, továbbá tájékoztatást adjon Érintettek 
jogainak gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

A tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – különös tekintettel a Természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletével (General Data 
Protection Regulation – a továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került összeállításra. 

2. Fogalmak 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

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 hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

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; 
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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; 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges; 

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; 

hozzájárulás: 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; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják; 

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. 

3. Az adatkezelés alapelvei 

Az Adatkezelő a Személyes adatokat jogszerűen, a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság 
elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek 
megfelelően kezeli.  

Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és 
azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, 
valamint a szükségesre korlátozódnak, azok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon 
nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és beszerzi 
az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosít számára a 
felhasználás megtiltására. 
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Adatkezelő gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén 
naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az 
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy 
helyesbítse. 

Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak 
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok 
véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan 
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség 
teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, aki részére Személyes adatokat 
továbbít. 

4. Az adatkezelés célja  

A Honlapunkon vagy a telefonon keresztül rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a 
jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes 
adatait a következő célokra használhatjuk fel: 
 

• A Honlap használatának megkönnyítése az Érintett számára; 
• A rosszindulatú, Honlapunkat támadó látogatók beazonosítása; 
• Információ gyűjtése a Honlapunk használatának módjáról, ezek alapján statisztikák és 

elemzések készítése, továbbá az informatikai rendszer technikai fejlesztése; 
• Az Érintett azonosítása és kapcsolattartás, támogatás nyújtása; 
• Olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért; 
• Bármilyen vonatkozó törvény betartása, az Érintettek jogainak védelme és az 

Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése; 
• Számlázás megkönnyítése. 

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek 
ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából. 

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag 
kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési 
tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott 
Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések 
megakadályozása és kiszűrése érdekében. 

5. Az adatkezelés jogalapja  

A Személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, pontjával 
összhangban az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az 
érintett jogosult arra, hogy adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulását bármikor 
visszavonhassa, amennyiben jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés ezt 
lehetővé teszi. 
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Ezen szabály a GDPR 8 cikk (1) bekezdése alapján annyiban változik a 16. életévét be nem 
töltött gyermek esetén, hogy a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, 
illetve engedélyezte. 

6. Kezelt adatok köre a Honlappal kapcsolatos egyes tevékenységekkel összefüggésben 

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk: 

• A számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi 
tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét; 

• Információkat a Honlapunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő 
hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a 
navigáció adatait; 

• Honlapunkon vagy telefonon történő időpontfoglaláskor megadott információkat, azaz 
nevét, e-mail címét vagy telefonszámát. 

• a Számlázással kapcsolatban az Érintett számlázási címét (irányítószám, település, 
közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) 

• Az e-mailben vagy a Honlapunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, 
beleértve azok tartalmát és metaadatait; 

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott 
személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, valamint a személyes 
adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását 
illetően. 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy Honlapunk funkciónak használata során csak és kizárólag 
személyes adatokat kérünk, gyűjtünk, kezelünk, különleges adat megadására nincsen szükség. 

7. A személyes adatok megőrzése 

Az időpontfoglalással, számlázással, valamint egyéb módon Adatkezelő birtokába jutott 
személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgoz, tilos annál hosszabb 
ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz, így 
különösen a fejlesztő foglalkoztatás megszűnésétől számított 30. napig, illetve az Érintett 
hozzájárulásának visszavonásától vagy kérésére történő törlésétől azok késedelem nélkül 
törlésre kerülnek.   

8. A személyes adatok biztonsága 

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy 
megakadályozzuk személyes adatai biztonságának veszélybe kerülését, így különösen az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) 
szervereinken tároljuk. 
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Felhívjuk figyelmét, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően 
bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok 
biztonságát. 

A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, 
ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével okozta.  

9. A személyes adatok közzététele 

A személyes adatait közzétehetjük: 

• Olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli; 
• A folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban; 
• A törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: 

a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő 
információszolgáltatás mások számára); 

• Bármely olyan személy számára, akinek az esetében észszerűen feltételezhetjük, hogy 
bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele 
érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság 
valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét. 

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem 
adjuk át harmadik feleknek. 

10. Adattovábbítás harmadik országba 

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi 
szervezethez (Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve Érintett 
kifejezett jóváhagyása esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek 
szerint, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával. Előbbi megkötés nem 
terjed ki a GDPR 45. Cikkben foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az adattovábbítás célja 
olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan a Bizottság által kibocsájtott 
érvényes ún. „megfelelőségi határozata” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem 
szükséges külön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi harmadik országok tekintetében van 
hatályban elfogadott megfelelőségi határozat: Andorra, Argentína, Feröer Szigetek, Guernsey, 
Izrael, Japán, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, Új Zéland, továbbá megfelelőségi 
eljárás van folyamatban Dél-Korea esetében. 

11. Cookie-k (sütik) 

Honlapunk cookie-kat (sütiket), azaz olyan kisméretű adatfájlokat alkalmaz, amelyek az 
internet böngészése közben automatikusan kerülnek elhelyezésre a felhasználók számítógépén 
vagy eszközén. A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a 
látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, ezáltal nem kell újra 
begépelni őket. Támogatják, egyszerűbbé teszik a Honlap használatát, valamint részt vesznek 
egyes látogatói statisztikai információk gyűjtésében. 

11.1. A cookie-k kategóriái: 

Munkamenet cookie-k:  
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Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldal megfelelő működéséhez. Az ilyen típusú 
cookie-k érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a honlap elhagyásával a sütik ezen 
fajtája automatikusan törlésre kerül a számítógépről, illetve a böngészésre használt más 
eszközről. 

Állandó cookie-k:  

Ezek a cookie-k a böngésző bezárása vagy újraindítást követően is az eszközön maradnak, 
minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a Weboldalt, kivéve, ha a 
felhasználó a lejárati idő előtt törli őket. 

11.2. A cookie-k kezelésének jogalapja 

A cookie kezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján.  

Amennyiben az Érintett nem fogadja el a cookie-k alkalmazását, illetve letörli vagy letiltja 
azokat, akkor a Weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a Weboldal használata 
során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek. 

11.3. A cookie-k törlése 

 Az Érintett jogosult törölni a cookie-t saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a 
ccokie-k alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy 
nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség. 

Az Érintett az alábbi weboldalakon tájékozódhat arról, hogy böngészője milyen cookie-kat 
használ:  

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) 

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn) 

Windows Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-
hu/help/260971/description-of-cookies) 

12. Az Érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségei  

Az Érintett jogaira vonatkozó rendelkezéseket a GDPR III. Fejezetében találhatjuk meg. Ezek 
alapján az Érintettnek az alábbi jogai állnak fenn: 

12.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférhessen: 

• Az adatkezelés céljai; 
• Az Érintett személyes adatok kategóriái; 
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• Adattovábbítás címzettjei, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 
illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• Az adatkezelés időtartama; 
• Az Érintetti joggyakorlásról és jogorvoslati lehetőségekről; 
• Az adatok forrása; 
• Profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét. 

12.2. Helyesbítés joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának 
figyelembevételével az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

12.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

• Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

• A személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 
kell; 

• A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az elérhető 
technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 
elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az 
adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

12.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül:  

• Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

• Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
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• Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott 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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

12.5. Adathordozáshoz 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, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 
Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok 
hordozhatóságára lehetőség nincs. 

12.6. Tiltakozás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő 
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 

12.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

12.8.Visszavonás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

12.9. Jogérvényesítési lehetőségek 

Személyes adatok kezelésével összefüggésben Érintett jogai megsértése esetén az Adatkezelő 
elleni jogérvényesítési lehetőségeiket főszabály szerint az érintetti lakhely szerint illetékes 
járásbíróság előtt gyakorolhatja, valamint vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1534 
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Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. 

13. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót az Érintett előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon 
lépnek hatályba, kivéve, ha a módosítások ellen az Érintett tiltakozik. Adatkezelő akkor is 
köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép 
hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. 
Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján 
közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra.  

14. Érintettek felelőssége az Adatkezelővel szemben  

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez vagy más célból harmadik fél adatait 
adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult 
az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. 

15. Harmadik felek weboldalai 

Honlapunk hivatkozásokat és részleteket tartalmazhat harmadik felek weboldalait illetően. 
Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, 
valamint azokért nem vagyunk felelősek. 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020. szeptember 15. 

 


