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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. Az adatkezelő adatai:  

Név: Légy különc / Müller Adrienn Life, business coach és életvezetési tanácsadó 
Üzemeltető és tulajdonos: Müller Adrienn egyéni vállalkozó  

 Postacím: 3950 Sárospatak, Bónis Ferenc u. 6.  
Nyilvántartási szám: 50838044 

 E-mail: info@legykulonc.hu  
Telefon: +36 30 486 41 45 
Facebook oldal: http://www.facebook.com/legykulonc  
Weboldal: http://www.legykulonc.hu/  

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:  

Az Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy biztosítsa a Légy különc, illetve Müller Adrienn Life, business coach és 
életvezetési tanácsadó, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő” vagy “adatkezelő”) által kezelt adatok 
vonatkozásában az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalát, valamint meghatározza az Adatkezelő által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások 
kezelésének rendjét.  
A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó 
adatkezelésre. 
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

3. Az Adatvédelmi tájékoztató szabályozási háttere:  

Az adatokat az alábbi jogszabályokkal, szabályzatokkal összhangban kell kezelni, illetve védelmükről 
gondoskodni:  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info 
tv.), 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.), 
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(Grt.),  
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,  
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
- az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR).  

4. Az adatkezelés alapelvei:  

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:  

● Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését 

jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.  

● A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes 

adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem 

kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem 

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból történő további adatkezelés. 

● Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 

adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a 

szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kezelhető. 

mailto:info@legykulonc.hu
http://www.facebook.com/legykulonc
http://www.legykulonc.hu/
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● Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől 

felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során 

– szükség esetén - biztosítani kell naprakészségüket is.  

● Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az 

érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 

lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 

érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. 

Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.  

● Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy 

megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is 

ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai 

és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság 

érvényre juttatásához szükségesek.  

● Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való 

megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.  

ADATKEZELÉSEK 

5. Regisztrációs ív kitöltésével megvalósuló adatkezelések 

- Adatkezelő különböző orientáltságú (életvezetési, üzleti, stb.)  konzultációs, tanácsadási tevékenységet 
folytat, melyeket személyesen vagy online módon, zárt keretek között tart meg a magánszemély-
jelentkezők számára. Ezen alkalmak az Adatkezelő üzletviteli döntéseitől függően lehetnek 
visszterhesek, vagy ingyenesek.  

- Az érdeklődőknek különböző regisztrációs ív kitöltésével van módjuk jelentkezni ezen konzultációkra. A 
konzultációk irányultsága, illetve terjedelme az ív címéből és leírásából egyértelműen kideríthető.  

- A regisztrációs ív megalkotására, kitöltésére és beküldésére az alábbi webalkalmazások útján kerül sor: 
- a Google Forms (kérdőívek) nevű webalkalmazás,  
- Az adatkezelő WordPress alapú weboldalán megjelenő, jelentkezési funkciót ellátó aloldalak. 

- Az ív azon szempont mentén lett kialakítva, hogy az érintetteknek módjukban álljon nyilatkozni arról, 
hogy hozzájárulnak-e, hogy adatkezelő az erre irányuló tájékoztatásban foglaltak szerint az adataikat 
megismerje, eltárolja, kezelje, továbbítsa és azok alapján felvegye az érintettekkel a kapcsolatot. 
Hozzájárulás nélkül a regisztráció nem tud megvalósulni, ennél fogva adatkezelő nem ad módot arra, 
hogy az érintettek úgy nyilatkozzanak, hogy nem járulnak hozzá az adatkezeléshez, mivel hozzájárulás 
nélkül nem kerül a címzett kezelésébe olyan adat, melyen felvehető a kapcsolat az érintettel. Adatkezelő 
előbb az érintett nyilatkozatát szerzi be a hozzájárulásról, és csak utána ad módot az adatok 
megadására.  

- A jelen Adatkezelési tájékoztató link formájában be lett illesztve a regisztrációs ívbe: azon a ponton, 
amikor az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárul 
az adatkezeléshez. Az ív kitöltése és elküldése - és így az adatkezelés - az ív beállításai miatt nem tud 
megvalósulni, amíg az érintett erről (a jelölőnégyzet bejelölésével) nem nyilatkozik.  

- A személyes adatok mellett ezen információk megküldésével megvalósul, illetve megvalósulhat 
személyes adatok rendelkezésre bocsátása, tekintettel arra, hogy ezekből az adatokból adott esetben 
levonható az érintettre vonatkozó következtetés. 

- Az ív kitöltése és megküldése során az érintettnek meg kell adnia az e-mail címét, nevét és adott esetben 
(mobil)telefonszámát. Ennek célja kizárólag az érintett azonosítása a teljesítés során, illetve az érintettel 
való kapcsolatfelvétel, mely a regisztrációs ív funkcióját és célját tekintve elkerülhetetlen. 

- A jelen adatkezeléssel hírlevélre történő feliratkozás is megvalósul, melyről Adatkezelő jelen tájékoztató 
„Hírlevélre történő feliratkozással megvalósuló adatkezelések” fejezete alatt tájékoztatja az érintetteket.  
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- Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az 
ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a Hatóság nem vezet nyilvántartást.  
 

Kezelt adatok köre:  Az adatkezelés célja Az 
adatkezelés 
jogalapja 

Az adatok forrása Az adatkezelés 
időtartama 

Név (kereszt- és vezetéknév) Azonosítás, és 
kapcsolattartás a 
teljesítés során 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

Az érintett kérésére 
történő törlésig 

E-mail cím Kapcsolattartás a 
teljesítés során 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

Az érintett kérésére 
történő törlésig 

Telefonszám Kapcsolattartás a 
teljesítés során 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

Az érintett kérésére 
történő törlésig 

Egyéb, az érintett személyes adataira  
levonható következtetés (pl. az érintett 
számára a teljesítésre megfelelő 
időpont) 

A személyes konzultáció 
feltételeinek megfelelő 
kialakítása 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

Az érintett kérésére 
történő törlésig 

6. Ajánlatkérés és információkérés 

- A konzultációkon résztvevő, azokra jelentkező érintett ügyfelek részére a telefonos úton, valamint az 

elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) áll rendelkezésre annak érdekében, hogy ajánlatot 

vagy információt kérjenek az Adatkezelő egyes szolgáltatásaira vonatkozóan (megkeresés). Erre 

elsősorban az Adatkezelő jelen szabályzat 1. pontjában rögzített telefonszáma és e-mail címe szolgál.  

- Az érintett a megkeresés megvalósulásával értelemszerűen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja 

telefonszámát és/vagy e-mail címét, illetve kereszt- és/vagy vezetéknevét. 

- Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődő, vagy adott esetben megrendelő azonosítása, annak 

érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse a kapcsolatot az érdeklődés/megrendelés tárgyában.  

- Amennyiben a megkeresés nem e-mailben vagy telefon, hanem az Adatkezelő 1. pontban rögzített 

facebook-oldalára, vagy az ügyvezető facebook-fiókjára érkezik, úgy az adatkezelés a megkeresés 

módjának megfelelően valósul meg:  

→ facebook oldalra vagy fiókra érkező megkeresés esetén az érdeklődő facebookon rögzített, 

bármilyen összetételű neve és publikus azonosítója.   

- Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az 

ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a NAIH nem vezet nyilvántartást.  

- Az adatkezelést nem az Adatkezelő, hanem az érintett kezdeményezi, és önkéntesen adja meg az alábbi 

táblázatban meghatározott - adott esetben nyilvános - adatait. 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az 
adatkezelés 
jogalapja 

Az adatok forrása Az adatkezelés 
időtartama 

Név Az azonosításnak és az 
ügyfélkapcsolat fenntartásának célját 
szolgálja 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az érintettől 
felvett (megkeresésben 
értelemszerűen szerepel)  

Az érintett 
kérésére történő 
törlésig 

Telefonszám Az azonosításnak és az 
ügyfélkapcsolat fenntartásának célját 
szolgálja 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az érintettől 
felvett (megkeresésben 
értelemszerűen szerepel)  

Az érintett 
kérésére történő 
törlésig 

E-mail cím vagy 
facebook azonosító vagy  
levél feladójának adatai 

Az azonosításnak és az 
ügyfélkapcsolat fenntartásának célját 
szolgálja 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az érintettől 
felvett (megkeresésben 
értelemszerűen szerepel)  

Az érintett 
kérésére történő 
törlésig 
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7.  Számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében megvalósuló adatkezelések 

- Adatkezelő és az érintett közötti megállapodással egy megbízási jogviszony jön létre, mely keretében 

Adatkezelő a megbízás szerződésszerű teljesítésére, érintett pedig az ellenszolgáltatás megfizetésére 

vállalnak kötelezettséget. Ebből fakadóan Adatkezelő számára számla adási kötelezettség is keletkezik, 

melyeket a megfelelő tartalommal köteles kiállítani. Ezen adatokat Adatkezelő “számlázási adatok” cím 

alatt az érintettől veszi fel.  

- Mivel az Adatkezelő és az érintett közötti jogviszony létrejöttéhez a Polgári Törvénykönyv szerinti (írásos, 

szóbeli vagy online úton megvalósuló) szerződéskötés szükséges, az adatkezelő a szerződéskötés 

módjától függően megőrzi a szerződéseket az őt megillető példányban, vagy megőrzi mindazon anyagot 

(levélváltás, online adat stb), mely a megállapodás létrejöttéről tanúbizonyságot tesz. Ezeket a 

nyilvánosságtól elzártan kezeli.  

- Az elektronikusan, szerkeszthető formában előkészített szerződéstervezeteket a szerződéskötés után 

adatkezelő azonnal, de legkésőbb 30 naptári napon belül törli. 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. tv.) 47. § (3) bekezdése alapján 

a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi adathordozón rögzített 

elektronikus adatokat, információkat is - az adózó adatkezelőnek a nyilvántartás módjától függetlenül az 

adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége 

naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie. 

- Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel a 

munkaviszony kritériumainak, melyről a NAIH nem vezet nyilvántartást.  

 

Kezelt adatok köre:  Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatok 
forrása 

Az adatkezelés időtartama 

Kereszt- és 
vezetéknév 

A megállapodás teljesítése a hiteles 
adatok alapján, számviteli 
kötelezettségek teljesítése. 

ÁFA törvény 
169. § 

Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Törvényben meghatározott 
határideig: Art. tv. 47.§ (3) 

Telefonszám Kapcsolattartás a jogviszony ideje 
alatt 

ÁFA törvény 
169. § 

Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Törvényben meghatározott 
határideig: Art. tv. 47.§ (3) 

Adóazonosító jel A megállapodás teljesítése, 
számviteli kötelezettségek 
teljesítése 

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Törvényben meghatározott 
határideig: Art. tv. 47.§ (3) 

Cím: székhely, 
tartózkodási hely, 
lakhely, levelezési cím 

Kapcsolattartás a jogviszony ideje 
alatt, illetve a fizetési meghagyásról 
szóló 2009. évi L. törvény 3. § (2) a) 
pontban megfogalmazott feltétel 
teljesülése. 

ÁFA törvény 
169. § 

Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Törvényben meghatározott 
határideig: Art. tv. 47.§ (3) 

Egyéb kötelező 
számlázási adatok (pl. 
értékesített 
szolgáltatás 
megnevezése, 
mennyisége) 

Számviteli kötelezettségek 
teljesítése. 

ÁFA törvény 
169. § 

Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Törvényben meghatározott 
határideig: Art. tv. 47.§ (3) 

8. Hírlevélre történő feliratkozással megvalósuló adatkezelések 

- Az érintett a jelen tájékoztató „Regisztrációs ív kitöltésével megvalósuló adatkezelés” című fejezete alatt 

rögzített adatkezeléssel – a jelentkezéssel egyidejűleg - feliratkozik Adatkezelő hírlevelére. A szóban forgó 

hírlevél a Grt. szerinti reklám megküldésére irányul. Ennek megfelelően az érintett az adatkezeléshez való 

hozzájárulását az íven szereplő jelölőnégyzet kipipálásával adja meg Adatkezelő részére. A hozzájáruló 

nyilatkozat megadásával az érintett megadja nevét is a Grt. 6. § (2) bekezdésnek megfelelően.  

- Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy – az érintettet egyébként is megillető jogok érvényesítése mellett – 

a jelen adatkezeléshez való hozzájárulását az érintett bármikor és korlátozás nélkül visszavonja. Erre 

elsősorban az 1. pontban rögzített elérhetőségi adatai szolgálnak. Visszavonásra irányuló kérelem esetén az 
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Adatkezelő az érintett adatait haladéktalanul törli nyilvántartásából, illetőleg intézkedik annak érdekében, hogy 

az érintett a tárgyi hírlevéllel összefüggésben ne kapjon a továbbiakban elektronikus reklámanyagot.  

- Adatkezelő a hírlevelére történő feliratkozás esetén az érintett kérésére történő törlésig kezeli a jelen 

adatkezelés során kezelésébe került adatokat.  

- Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-145767/2018.  

 

Kezelt adatok köre:  Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatok 
forrása 

Az adatkezelés időtartama 

Kereszt- és 
vezetéknév 

A Grt. 6. § (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítése 

Grt. 6. § (2) Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Az érintett kérésére történő 
törlésig 

E-mail cím Közvetlen üzletszerzés 
megvalósítása (hírlevél megküldése)  

Az érintett 
hozzájárulása 

Közvetlenül az 
érintettől felvett  

Az érintett kérésére történő 
törlésig 

 

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja 

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.) 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető 

Cégjegyzékszám:  13-06-065996  

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 

Adószám: 21158218-2-13 

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu  

ADATTOVÁBBÍTÁSOK 

9. Könyvelő számára továbbított adatok 

- Az adatkezelő számára a könyvelést és a hozzá tartozó adatkezelést egy külső cég végzi, mely így 

szintúgy adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő ezen külső cég számára továbbítja a vele szerződéses 

jogviszonyba kerülő természetes személyek számlázáshoz szükséges adatait a vonatkozó törvények 

rendelkezéseinek való megfelelés céljából. 

- A könyvelési feladatokat végző cég adatait a jelen szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.  

 

Továbbított 
adatok fajtája 

Továbbítás célja Adattovábbítás 
címzettjének neve 

Adattovábbítás 
címzettjének teljes 
címe 

Az adatok forrása Az adattovábbítás 
jogalapja 

Kereszt- és 
vezetéknév 

Könyveléssel 
összefüggő 
kötelezettségek 
teljesítése 

Trautsondorfer Kft.  3958 Hercegkút, 
Petőfi Sándor út 55. 
 

Közvetlenül az érintettől 
felvett 

Törvény 
rendelkezése: 
 Art. 9.§ c)   

Telefonszám Könyveléssel 
összefüggő 
kötelezettségek 
teljesítése 

Trautsondorfer Kft.  3958 Hercegkút, 
Petőfi Sándor út 55. 
 

Közvetlenül az érintettől 
felvett 

Törvény 
rendelkezése: 
 Art. 9.§ c)   

Adóazonosító 
jel 

Könyveléssel 
összefüggő 
kötelezettségek 
teljesítése 

Trautsondorfer Kft.  3958 Hercegkút, 
Petőfi Sándor út 55. 
 

Közvetlenül az érintettől 
felvett 

Törvény 
rendelkezése: 
 Art. 9.§ c)   

Cím: székhely, 
tartózkodási 
hely, lakhely, 
levelezési cím 

Könyveléssel 
összefüggő 
kötelezettségek 
teljesítése 

Trautsondorfer Kft.  3958 Hercegkút, 
Petőfi Sándor út 55. 
 

Közvetlenül az érintettől 
felvett 

Törvény 
rendelkezése: 
 Art. 9.§ c)   

Egyéb kötelező 
számlázási 
adatok (pl. 

Könyveléssel 
összefüggő 

Trautsondorfer Kft.  3958 Hercegkút, 
Petőfi Sándor út 55. 
 

Közvetlenül az érintettől 
felvett 

Törvény 
rendelkezése: 
 Art. 9.§ c)   

https://maps.google.com/?q=2051+Biatorb%C3%A1gy,+Damjanich+utca+8&entry=gmail&source=g
mailto:info@bithuszarok.hu,
mailto:info@listamester.hu
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értékesített 
szolgáltatás 
megnevezése, 
mennyisége) 

kötelezettségek 
teljesítése 

10. OTP Mobil Kft. részére történő adattovábbítása 

- Az OPT Mobil Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) által fejlesztett és üzemeltetett 

SimlePay 1.0.x alkalmazás 2017.05. 24-e óta hatályos Fejlesztési dokumentációja (Fizetési folyamat, 

fejlesztés az SDK használatával) 7. pontja (Adattovábbítási nyilatkozat megkövetei az alkalmazás 

használójától, hogy beszerezze az érintettektől azok hozzájárulását a jelen adattovábbításhoz. A 

Fejlesztési dokumentáció a következő linken keresztül érhető el: 

http://simplepartner.hu/download.php?target=dochu 

- Az érintettek a jelentkezésük mellett elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával megadják hozzájárulásukat 

ahhoz, hogy felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataik átadásra kerüljenek az OTP 

Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére az alábbi feltételekkel:  

- A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 

- Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 

tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. 

- Az adatkezelő jelen adattovábbítást Általános Szerződési Feltételeiben is rögzített, melyet az alábbi 

linken keresztül lehet elérni: http://www.legykulonc.hu/aszf.pdf 

 

Továbbított 
adatok fajtája 

Továbbítás célja Adattovábbítás 
címzettjének neve 

Adattovábbítás 
címzettjének teljes 
címe 

Az adatok forrása Az adattovábbítás 
jogalapja 

Kereszt- és 
vezetéknév 

A felhasználók részére 
történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a 
tranzakciók 
visszaigazolása és a 
felhasználók védelme 
érdekében végzett fraud-
monitoring. 

OPT Mobil Kft.  1093 Budapest, 
Közraktár u. 30-32. 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A felhasználó jogos 
érdekének védelme   

Telefonszám A felhasználók részére 
történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a 
tranzakciók 
visszaigazolása és a 
felhasználók védelme 
érdekében végzett fraud-
monitoring. 

OPT Mobil Kft.  1093 Budapest, 
Közraktár u. 30-32. 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A felhasználó jogos 
érdekének védelme   

E-mail cím A felhasználók részére 
történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a 
tranzakciók 
visszaigazolása és a 
felhasználók védelme 
érdekében végzett fraud-
monitoring. 

OPT Mobil Kft.  1093 Budapest, 
Közraktár u. 30-32. 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A felhasználó jogos 
érdekének védelme   

Ország A felhasználók részére 
történő ügyfélszolgálati 
segítségnyújtás, a 
tranzakciók 
visszaigazolása és a 
felhasználók védelme 
érdekében végzett fraud-
monitoring. 

OPT Mobil Kft.  1093 Budapest, 
Közraktár u. 30-32. 

Közvetlenül az 
érintettől felvett 

A felhasználó jogos 
érdekének védelme   

http://www.legykulonc.hu/aszf.pdf
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11.  Az érintettek jogai:  

Az érintettnek az Infotv.-el, valamint a GDPR-ral összhangban jogában áll kérelmezni:  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

Az érintettet megilletik a következő jogok:  

 

I. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:  

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 

kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),  

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a 

rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),  

c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő 

helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),  

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az 

adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),  

e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő 

törölje (törléshez való jog),  

f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és  

g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog). 

 

II. Az érintettnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon. 

b) személyes adatainak helyesbítését: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését. 

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását:  

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

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése 

esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. 

d) személyes adatainak kezelésének korlátozását:  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

i. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

ii. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

iii. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

iv. 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. 



9 

Az érintettek ezen jogok érvényesítését megkönnyítendő az adatkezelő a kérelmek 

lényegesebb elemeit tartalmazó nyilatkozatmintákat (formanyomtatványokat) bocsáthat az 

érintettek rendelkezésére. Ezen nyilatkozatminták a jelen szabályzat mellékleteit képezik.  

 

III. Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:  

a) személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

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

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

ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha 

az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik. 

b) tiltakozzon az adatkezelés ellen:  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve 

a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik 

a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az érintett ezen jogának részleteiről jelen 

tájékoztató 12. pontja rendelkezik részletesebben.  

c) ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: 

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. 

Az érintett személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatás:  

Az érintett kérelmére az adatkezelő - a kérelem beérkezésétől számított 25 naptári napon belül, ingyenesen - 

tájékoztatást ad:  

- az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatairól,  

- azok forrásáról,  

- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,  

- az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá  

- (az érintett személyes adatainak továbbítása esetén) az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A tájékoztatásra irányuló kérelem elutasítása:  

Adatkezelő csak az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg a fenti 

tájékoztatásra irányuló kérelmet. Ebben az esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről; ezen felül tájékoztatja az érintettet arról is, hogy a 

felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor.  

Az érintett személyes adatainak helyesbítése:  

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő 

rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől, hogy 

módosítsa valamely személyes adatát (pl. bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai 

elérhetőségét). 

Az érintett személyes adatainak törlése vagy zárolása:  

Törlés  

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 
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b) az érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a 

személyes adatainak törlését.   

Zárolás 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 

álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat 

törlését kizárta. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

tárolását.   

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a 

személyes adatainak zárolását.    

Megjelölés 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy 

pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 

egyértelműen. 

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 

céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  

 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 

zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá 

a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

12.  Jogorvoslat:  

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel, a jelen szabályzat 1. pontjában megadott 

elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. 

Az Adatkezelő a hozzá postai úton érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd 

a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi. 

Az Adatkezelő beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott 

személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. 

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz fordulhat: 

 

Hatóság neve:   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Hatóság rövidített neve:  NAIH 

Székhely:    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Posta cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon:   +36 (1) 391-1400 

Fax:     +36 (1) 391-1410 

Honlap:    www.naih.hu  

Email:     ugyfelszolgalat@naih.hu  

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a 

rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást 

is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok 

közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból 

nem kezelhetők. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása 

kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.  

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen törvényben meghatározott egyéb esetben is. 

13.  Záró rendelkezések 

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, 

valamint a szabályzat 3. pontjában meghatározott egyéb jogszabályok az irányadók.  

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 

adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – 

személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóhoz mellékelt olyan formanyomtatványokat, melyeket felhasználva az 

érintettek könnyebben érvényesíthetik jelen tájékoztatóban rögzített jogaikat. A formanyomtatványok használata 

nem kötelező, csak ajánlott.  

 

Hatályos: 2018. május 15-től. 

 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Fogalomtár 

2. számú melléklet: Adatvédelmi nyilvántartás 

3. számú melléklet: formanyomtatvány a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelemhez 

4. számú melléklet: formanyomtatvány a személyes adatok törlése iránti kérelemhez 

5. számú melléklet: formanyomtatvány a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére 

6. számú melléklet: Harmadik felek listája 
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1. számú melléklet:  

Fogalomtár 

 

1. „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; 

2. „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; 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

4. „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; 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és 

szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális 

vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

7. „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; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel 

vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, 

amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá 

személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

10. „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; 

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

12. „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; 

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden 

olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi 
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információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből 

ered; 

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden 

olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a 

természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

16. „tevékenységi központ”: 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli 

központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire 

vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi 

tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket 

meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli 

központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli 

hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó 

tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési 

tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott 

kötelezettségek vonatkoznak; 

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az 

adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében 

háruló kötelezettségek vonatkozásában; 

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, 

ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió 

valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy 

több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 

tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről 

történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ; 

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; 

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő 

okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik 

tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti 

hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban 

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található 

tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, 

hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint 

érintetteket; 

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy 

ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett 

intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet 
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által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli 

szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás; 

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, 

vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen 

megállapodás alapján jött létre. 

 
1 Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és 

az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás 

megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.) 
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2. számú melléklet:  

Belső adatvédelmi nyilvántartás 

 

Adatkezelőnél helyben vezetve.  
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3. számú melléklet:  

Formanyomtatvány személyes adatok helyesbítése iránti kérelemhez 

 

Tárgy: Személyes adatok helyesbítése 

Tisztelt Adatkezelő! 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 17. § (1) bekezdése szerinti jogommal élve, kérem a   

………………………………………………………………………….. [adatkezelő megnevezése] által kezelt 

személyes adataim valóságnak megfelelő rögzítését, ennek megfelelően a valótlan adatok helyesbítését. 

Név:  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok2:   

 

Kezelt adat:  

Valós adat:  

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyesbítésről az adatkezelő köteles 

engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem megfelelő adatot adatkezelés 

céljára továbbították. 

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmemet nem teljesíti, 

a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a helyesbítés 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:   

A törvényben meghatározott helyesbítési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése 

értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett 

be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Együttműködését köszönöm! 
 
Kelt:  
   
 Aláírás 
 
 

 

 

 

 
2 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
 Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb. 
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4. számú melléklet: 

formanyomtatvány a személyes adatok törlése iránti kérelemhez 

 

Tárgy:  Személyes adatok törlése iránti kérelem 
 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését. 
 
Név:  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok3 :   

Törölni kívánt adatok:  

  

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről a [adatkezelő 

megnevezése] köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbították. 

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának 
ténybeli és jogi indokait. 
 
A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:    

A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése 
értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett 
be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
 
Együttműködését köszönöm! 
 
 
Kelt:  
 
   
 Aláírás 
 
 
 
 
 

 
3 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
 Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb. 
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5. számú melléket: 

formanyomtatvány a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás 
kérésére 

 

Tárgy:  Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdés szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim 

kezeléséről. 

 

Név:  

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok4∗:   

Az Infotv. 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni a  

……………………………………………………………………………… [adatkezelő megnevezése] 

által kezelt személyes adataimról, így azok forrásáról / az adatkezelés céljáról / jogalapjáról / időtartamáról / az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről / személyes adataim 

továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről / az esetleges adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (aláhúzással megjelölendő). 

Ezen belül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van:  

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:  

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az adatkezelő köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban 

részemre megadni a tájékoztatást. Az Infotv. 15. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tájékoztatás ingyenes, ha 

a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 

nem nyújtott be.”  

Az Infotv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, 
valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 
16. § (2) bekezdése értelmében az adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e 
törvény mely rendelkezése alapján került sor.A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem 
teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Együttműködését 
köszönöm! 
 
Kelt:  
   
 Aláírás 
 

 
4 Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. 
 Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb. 
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6. számú melléklet:  
 

Harmadik felek listája 

- Adatkezelő könyvelését a Trautsondorfer Kft. (székhely: 3958 Hercegkút, Petőfi Sándor út 55.; 

adószám: 25706370-2-05) végzi, mely így a tájékoztatóban rögzített adattovábbítások címzettje.  

- Adatkezelő felhasználói adatbázisában tárolt, az adatvédelmi tájékoztató 10. pontjában meghatározott 

személyes adatok továbbításra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint 

adatkezelő számára.  

 

https://maps.google.com/?q=3958+Hercegkút,+Petőfi+Sándor+út+55&entry=gmail&source=g

