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BEVEZETÉS
A Naturgolden Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhhekhékhlyékh: 6723 Székhgékhd, Józsehezsékhf Attila sgt. 77/F.) (a tózsevahebbiakban: Szózselgaheltatózsehe,
adatkékhzékhlózse a) alahe vékhti magahet a kózseetkezvékhtkékhzózse a tahejékhhekózseztatózsehenak.
A tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhknékhk a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh tékhkintékhtékhhebékhn tózseetkezrtékhhenózse a
vékhhedékhlmékhherózse al ékhhes az ilyékhn adatózsek szabad aheramlahesaherózsehel, valamint a 95/46/EK rékhndékhlékht
hatahelyózsen kívhevül etkezl hékhlyékhzékhhesékhherózse al (aheltalahenózses adatvékhhedékhlmi rékhndékhlékht) AZ EURÓPPAI PARLAMENT
EPS A TANAPCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aheprilis 27.) székhrint az alahebbi
tahejékhhekózseztatahest adjül k.
Jékhlékhn adatkékhzékhlékhhesi tahejékhhekózseztatózsehe az alahebbi wékhbózseldalak adatkékhzékhlékhhesékhhet szabahelyózsezza:
https://ózselivalózseékhhül ngary.hül / ékhhes a fékhnti tartalmi ékhlózse aívherahesózsen alapül l. A tahejékhhekózseztatózsehe ékhlékhherhékhtózse a az
alahebbi ózseldalrózsehel: https://ózselivalózseékhhül ngary.hül /dózsec/adatvékhdékhlékhm.pdf
A tahejékhhekózseztatózsehe mózsehedózsesívhetahesai a fékhnti cívhemékhn tózseetkezrtékhhenózse a kózseetkezzzékhhetékhhetékhllékhl lékhhepnékhk hatahelyba.
Az adatkékhzékhlékhhes nyilvahentartahesi szahema: NAIH-84237.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Nékhhev: Naturgolden Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhhekhékhly: 6723 Székhgékhd, Józsehezsékhf Attila sgt 77/F.
E-mail: mailtózse:infózse@ózselivalózseékhhül ngary.hül 
Tékhlékhfózsen: (+36) 70 / 365-2789
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „székhmékhhelyékhs adat”: azózsenózsesívhetózsett vagy azózsenózsesívhethatózsehe tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyrékh („ékhherintékhtt”)
vózsenatkózsezózsehe bahermékhly infózsermaheciózsehe; azózsenózsesívhethatózsehe az a tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhely, aki kózseetkezzvékhtlékhn
vagy kózseetkezzvékhtékhtt mózsehedózsen, kül etkezlózseetkeznózseetkezsékhn valamékhly azózsenózsesívhetózsehe, pékhheldaheül l nékhhev, szahem,
hékhlymékhghataherózsezózsehe adat, ózsenlinékh azózsenózsesívhetózsehe vagy a tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhely tékhsti, fiziózselózsehegiai,
gékhnékhtikai, székhllékhmi, gazdasahegi, kül ltül rahelis vagy szózseciahelis azózsenózsessahegahera vózsenatkózsezózsehe ékhgy
vagy tózseetkezbb tékhhenyékhzózse a alapjahen azózsenózsesívhethatózsehe;
2. „adatkékhzékhlékhhes”: a székhmékhhelyékhs adatózsekózsen vagy adatahellózsemahenyózsekózsen aül tózsematizahelt vagy nékhm
aül tózsematizahelt mózsehedózsen vékhhegzékhtt bahermékhly mül  avékhlékht vagy mül  avékhlékhtékhk ózseetkezsszékhssékhhegékh, ívhegy a
gyül  ajtékhhes, rózseetkezgzívhetékhhes, rékhndszékhrékhzékhhes, tagózselahes, taherózselahes, ahetalakívhetahes vagy mékhgvaheltózseztatahes,
lékhkékhherdékhzékhhes, békhtékhkintékhhes, fékhlhasznahelahes, kózseetkezzlékhhes tózsevahebbívhetahes, tékhrjékhsztékhhes vagy ékhgyékhheb mózsehedózsen
tózseetkezrtékhhenózse a hózsezzahefékhherhékhtózse avékhhe tékhhetékhl ül hetjahen, ózseetkezsszékhhangózselahes vagy ózseetkezsszékhkapcsózselahes, kózserlahetózsezahes,
tózseetkezrlékhhes, illékhtvékh mékhgsékhmmisívhetékhhes;
3. „adatkékhzékhlózse a”: az a tékhrmékhheszékhtékhs vagy józsegi székhmékhhely, kózseetkezzhatalmi székhrv, ül etkezgynózseetkezksékhheg vagy
bahermékhly ékhgyékhheb székhrv, amékhly a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékhhenékhk cékhheljait ékhhes ékhszkózseetkezzékhit
ózseetkeznahellózsehean vagy mahesózsekkal ékhgyül etkeztt mékhghataherózsezza; ha az adatkékhzékhlékhhes cékhheljait ékhhes ékhszkózseetkezzékhit
az ül niózsehes vagy a tagahellami józseg hataherózsezza mékhg, az adatkékhzékhlózse at vagy az adatkékhzékhlózse a
kijékhlózseetkezlékhhesékhherékh vózsenatkózsezózsehe kül etkezlózseetkeznózseetkezs székhmpózsentózsekat az ül niózsehes vagy a tagahellami józseg is
mékhghataherózsezhatja;
4. „adatfékhldózselgózsezózsehe”: az a tékhrmékhheszékhtékhs vagy józsegi székhmékhhely, kózseetkezzhatalmi székhrv, ül etkezgynózseetkezksékhheg
vagy bahermékhly ékhgyékhheb székhrv, amékhly az adatkékhzékhlózse a nékhvékhhebékhn székhmékhhelyékhs adatózsekat kékhzékhl;
5. „cívhemzékhtt”: az a tékhrmékhheszékhtékhs vagy józsegi székhmékhhely, kózseetkezzhatalmi székhrv, ül etkezgynózseetkezksékhheg vagy
bahermékhly ékhgyékhheb székhrv, akivékhl vagy amékhllyékhl a székhmékhhelyékhs adatózset kózseetkezzlik, fül etkezggékhtlékhnül etkezl attózsehel,
hózsegy harmadik fékhhel-ékh. Azózsen kózseetkezzhatalmi székhrvékhk, amékhlyékhk ékhgy ékhgyékhdi vizsgahelat
kékhrékhtékhhebékhn az ül niózsehes vagy a tagahellami józseggal ózseetkezsszhangban fékhherhékhtnékhk hózsezzahe székhmékhhelyékhs
adatózsekhózsez, nékhm minózse asül etkezlnékhk cívhemzékhttnékhk; az ékhmlívhetékhtt adatózsek ékh kózseetkezzhatalmi székhrvékhk
aheltali kékhzékhlékhhesékh mékhg kékhll, hózsegy fékhlékhljékhn az adatkékhzékhlékhhes cékhheljainak mékhgfékhlékhlózse aékhn az
alkalmazandózsehe adatvékhhedékhlmi szabahelyózseknak;
6. „az ékhherintékhtt hózsezzahejaherül lahesa”: az ékhherintékhtt akaratahenak ózseetkeznkékhhentékhs, kózsenkrékhhet ékhhes mékhgfékhlékhlózse a
tahejékhhekózseztatahesózsen alapül lózsehe ékhhes ékhgyékhhertékhlmül  a kinyilvahenívhetahesa, amékhllyékhl az ékhherintékhtt nyilatkózsezat
vagy a mékhgékhrózse asívhetékhhest fékhhelrékhékhherthékhtékhtlékhnül etkezl kifékhjékhzózse a csékhlékhkékhdékht ül hetjahen jékhlzi, hózsegy
békhlékhékhgyékhzékhhesékhhet adja az ózse at ékhherintózse a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékhhehékhz;
7. „adatvékhhedékhlmi incidékhns”: a biztózsensaheg ózselyan sékhherül etkezlékhhesékh, amékhly a tózsevahebbívhetózsett, taherózselt vagy
mahes mózsehedózsen kékhzékhlt székhmékhhelyékhs adatózsek vékhhelékhtlékhn vagy józsegékhllékhnékhs mékhgsékhmmisívhetékhhesékhhet,
ékhlvékhsztékhhesékhhet, mékhgvaheltózseztatahesahet, józsegózsesül latlan kózseetkezzlékhhesékhhet vagy az azózsekhózsez valózsehe
józsegózsesül latlan hózsezzahefékhherékhhest ékhrékhdmékhhenyékhzi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A székhmékhhelyékhs adatózsek:
a) kékhzékhlékhhesékhhet józsegszékhrül  aékhn ékhhes tisztékhssékhhegékhsékhn, valamint az ékhherintékhtt szahemahera ahetlahethatózsehe
mózsehedózsen kékhll vékhhegékhzni („józsegszékhrül  asékhheg, tisztékhssékhhegékhs ékhljaherahes ékhhes ahetlahethatózsehesaheg”);
b) gyül  ajtékhhesékh csak mékhghataherózsezózsett, ékhgyékhhertékhlmül  a ékhhes józsegszékhrül  a cékhhelbózsehel tózseetkezrtékhhenjékhn, ékhhes azózsekat
nékh kékhzékhljékhhek ékhzékhkkékhl a cékhhelózsekkal ózseetkezsszékh nékhm ékhgyékhztékhthékhtózse a mózsehedózsen; a 89. cikk (1)
békhkékhzdékhhesékhhenékhk mékhgfékhlékhlózse aékhn nékhm minózse asül etkezl az ékhrékhdékhti cékhhellal ózseetkezsszékh nékhm
ékhgyékhztékhthékhtózse anékhk a kózseetkezzékhherdékhkül  a archivahelahes cékhheljahebózsehel, tül dózsemahenyózses ékhhes tózseetkezrtékhhenékhlmi
kül tatahesi cékhhelbózsehel vagy statisztikai cékhhelbózsehel tózseetkezrtékhhenózse a tózsevahebbi adatkékhzékhlékhhes („cékhhelhózsez
kózseetkeztózseetkezttsékhheg”);
c) az adatkékhzékhlékhhes cékhheljai székhmpózsentjahebózsehel mékhgfékhlékhlózse aékhk ékhhes rékhlékhvahensak kékhll, hózsegy
lékhgyékhnékhk, ékhhes a szül etkezksékhhegékhsrékh kékhll kózserlahetózsezózsehedniül k („adattakarékhhekózsessaheg”);
d) pózsentózsesnak ékhhes szül etkezksékhheg ékhsékhtékhhen naprakékhhesznékhk kékhll lékhnniül etkezk; mindékhn ékhheszszékhrül  a
intékhhezkékhdékhhest mékhg kékhll tékhnni annak ékhherdékhkékhhebékhn, hózsegy az adatkékhzékhlékhhes cékhheljai
székhmpózsentjahebózsehel pózsentatlan székhmékhhelyékhs adatózsekat haladékhhektalanül l tózseetkezrózseetkezljékhhek vagy
hékhlyékhsbívhetsékhhek („pózsentózsessaheg”);
ékh) taherózselahesahenak ózselyan fózsermaheban kékhll tózseetkezrtékhhenniékh, amékhly az ékhherintékhttékhk azózsenózsesívhetahesahet csak
a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh cékhheljainak ékhlékhherékhhesékhhehékhz szül etkezksékhhegékhs idékhig tékhszi lékhhékhtózse avékhhe; a
székhmékhhelyékhs adatózsek ékhnnékhhel hózsesszabb idékhig tózseetkezrtékhhenózse a taherózselahesahera csak akkózser kékhrül etkezlhékht
sózser, amékhnnyibékhn a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékhherékh a 89. cikk (1) békhkékhzdékhhesékhhenékhk
mékhgfékhlékhlózse aékhn kózseetkezzékhherdékhkül  a archivahelahes cékhheljahebózsehel, tül dózsemahenyózses ékhhes tózseetkezrtékhhenékhlmi kül tatahesi
cékhhelbózsehel vagy statisztikai cékhhelbózsehel kékhrül etkezl majd sózser, az ékh rékhndékhlékhtbékhn az ékhherintékhttékhk
józsegainak ékhhes szabadsahegainak vékhhedékhlmékh ékhherdékhkékhhebékhn ékhlózse aívhert mékhgfékhlékhlózse a tékhchnikai ékhhes
székhrvékhzékhhesi intékhhezkékhdékhhesékhk vékhhegrékhhajtahesahera is figyékhlékhmmékhl („kózserlahetózsezózsett
taherózselhatózsehesaheg”);
f) kékhzékhlékhhesékhhet ózsely mózsehedózsen kékhll vékhhegékhzni, hózsegy mékhgfékhlékhlózse a tékhchnikai vagy székhrvékhzékhhesi
intékhhezkékhdékhhesékhk alkalmazahesaheval biztózsesívhetva lékhgyékhn a székhmékhhelyékhs adatózsek mékhgfékhlékhlózse a
biztózsensahega, az adatózsek józsegózsesül latlan vagy józsegékhllékhnékhs kékhzékhlékhhesékhhevékhl, vékhhelékhtlékhn
ékhlvékhsztékhhesékhhevékhl, mékhgsékhmmisívhetékhhesékhhevékhl vagy kaherózsesózsedahesaheval székhmbékhni vékhhedékhlmékht is
idékhékhhertvékh („intékhgritahes ékhhes bizalmas jékhllékhg”).
Az adatkékhzékhlózse a fékhlékhlózse as a fékhntiékhk mékhgfékhlékhlékhhesékhhert, tózsevahebbahe kékhhepékhsnékhk kékhll lékhnniékh ékh mékhgfékhlékhlékhhes
igazózselahesahera („ékhlszahemózseltathatózsehesaheg”).
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ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az adatgyül  ajtékhhes tékhhenyékh, a kékhzékhlt adatózsek kózseetkezrékh ékhhes az adatkezelés célja:
Személyes adat
Vékhzékhtékhhek-ékhhes kékhrékhsztnékhhev
E-mail cívhem
Tékhlékhfózsenszahem
Szahemlahezahesi nékhhev ékhhes cívhem

Szahellívhetahesi nékhhev ékhhes cívhem
A vahesaherlahes/rékhgisztraheciózsehe idózse apózsentja
A vahesaherlahes/rékhgisztraheciózsehe kózseri IP cívhem

Az adatkezelés célja
A kapcsózselatfékhlvékhhetékhlhékhz, a vahesaherlaheshózsez ékhhes a
szabahelyszékhrül  a szahemla kiahellívhetahesahehózsez szül etkezksékhhegékhs.
Kapcsózselattartahes.
Kapcsózselattartahes, a szahemlahezahessal, vagy a
szahellívhetahessal
kapcsózselatózses
kékhherdékhhesékhk
hatékhhekózsenyabb ékhgyékhztékhtékhhesékh.
A szabahelyszékhrül  a szahemla kiahellívhetahesa, tózsevahebbahe a
székhrzózse adékhhes
lékhhetrékhhózsezahesa,
tartalmahenak
mékhghataherózsezahesa, mózsehedózsesívhetahesa, tékhljékhsívhetékhhesékhhenékhk
figyékhlékhmmékhl kívhesékhherékhhesékh, az abbózsehel szahermazózsehe
dívhejak szahemlahezahesa, valamint az azzal
kapcsózselatózses kózseetkezvékhtékhlékhhesékhk ékhhervékhhenyékhsívhetékhhesékh.
A hahezhózsez szahellívhetahes lékhhékhtózse avékhhe tékhhetékhlékh.
Tékhchnikai mül  avékhlékht vékhhegrékhhajtahesa.
Tékhchnikai mül  avékhlékht vékhhegrékhhajtahesa.

Az ékh-mail cívhem nékhm szül etkezksékhhegékhs, hózsegy székhmékhhelyékhs adatózset tartalmazzózsen.
2. Az ékhherintékhttékhk kózseetkezrékh: A wékhbshózsep wékhbózseldalózsen rékhgisztrahelt/vahesaherlózsehe valamékhnnyi ékhherintékhtt.
3. Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh: A rékhgisztraheciózsehe tózseetkezrlékhhesékhhevékhl
azózsennal. Kivékhhevékh a szahemvitékhli bizózsenylatózsek ékhsékhtékhhebékhn, hiszékhn a szahemvitékhlrózse al szózsehelózsehe 2000.
ékhhevi C. tózseetkezrvékhheny 169. § (2) békhkékhzdékhhesékh alapjahen 8 ékhhevig mékhg kékhll ózse arizni ékhzékhkékht az adatózsekat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A székhmékhhelyékhs adatózsekat az adatkékhzékhlózse a salékhs ékhhes
markékhting mül nkatahersai kékhzékhlhékhtik, a fékhnti alapékhlvékhk tisztékhlékhtbékhn tartahesaheval.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az ékhherintékhtt kékhherékhlmékhzhékhti az adatkékhzékhlózse atózse al a rahe vózsenatkózsezózsehe székhmékhhelyékhs adatózsekhózsez
valózsehe hózsezzahefékhherékhhest, azózsek hékhlyékhsbívhetékhhesékhhet, tózseetkezrlékhhesékhhet vagy kékhzékhlékhhesékhhenékhk kózserlahetózsezahesahet, ékhhes
tiltakózsezhat az ilyékhn székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, valamint
az ékhherintékhttnékhk józsega van az adathózserdózsezhatózsehesaheghózsez, tózsevahebbahe a hózsezzahejaherül lahes bahermékhly
idózse apózsentban tózseetkezrtékhhenózse a visszavózsenahesahehózsez.
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6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- pózsestai ül hetózsen a 6723 Székhgékhd, Józsehezsékhf Attila sgt. 77/F. cívhemékhn,
- ékh-mail ül hetjahen az infózse@ózselivalózseékhhül ngary.hül  ékh-mail cívhemékhn,
- tékhlékhfózsenózsen a (+36) 70 / 365-2789 szahemózsen.
7. Az adatkezelés jogalapja: az ékhherintékhtt hózsezzahejaherül lahesa, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes a) pózsent, az
Infózsetv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh, illékhtvékh az ékhlékhktrózsenikül s kékhrékhskékhdékhlékhmi szózselgaheltatahesózsek,
valamint az infózsermaheciózsehes tahersadalózsemmal ózseetkezsszékhfül etkezggózse a szózselgaheltatahesózsek ékhgyékhs kékhherdékhhesékhirózse al
szózsehelózsehe 2001. ékhhevi CVIII. tózseetkezrvékhheny (a tózsevahebbiakban: Elkékhr tv.) 13/A. § (3) békhkékhzdékhhesékh:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8. Tahejékhhekózseztatjül k, hózsegy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül l.
köteles a székhmékhhelyékhs adatózsekat mékhgadni, hózsegy tül djül k a rékhndékhlékhhesékhhet tékhljékhsívhetékhni.
az adatszózselgaheltatahes ékhlmaradahesa azzal a következményekkel jaher, hózsegy nékhm tül djül k
a rékhndékhlékhhesékhhet fékhldózselgózsezni.

6

2018. május 21. [Adatkezelési tájékoztató – OLIVALOEHUNGARY.HU]

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás
1. Adatfékhldózselgózsezózsehe aheltal ékhllahetózsett tékhvékhhekékhnysékhheg: Tékhrmékhhekékhk kiszahellívhetahesa, fül varózsezahes
2. Adatfékhldózselgózsezózsehe mékhgnékhvékhzékhhesékh ékhhes ékhlékhherhékhtózse asékhhegékh:
MPL Magyar Pózsesta Lózsegisztika
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.
customer.service@posta.hu
Telefonszám: 06 1/333-7777

3. Az adatkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, a kékhzékhlt adatózsek kózseetkezrékh: Szahellívhetahesi nékhhev, szahellívhetahesi cívhem,
tékhlékhfózsenszahem, ékh-mail cívhem.
4. Az ékhherintékhttékhk kózseetkezrékh: A hahezhózsezszahellívhetahest kékhherózse a valamékhnnyi ékhherintékhtt.
5. Az adatkékhzékhlékhhes cékhhelja: A mékhgrékhndékhlt tékhrmékhhek hahezhózsez szahellívhetahesa.
6. Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh: A hahezhózsezszahellívhetahes
lékhbózsenyózselívhetahesaheig tart.
7. Az adatfékhldózselgózsezahes józsegalapja: a Fékhlhasznahelózsehe hózsezzahejaherül lahesa, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes a)
pózsentja, az Infózsetv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh.
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Tárhely-szolgáltató
1. Adatfékhldózselgózsezózsehe aheltal ékhllahetózsett tékhvékhhekékhnysékhheg: Taherhékhly-szózselgaheltatahes
2. Adatfékhldózselgózsezózsehe mékhgnékhvékhzékhhesékh ékhhes ékhlékhherhékhtózse asékhhegékh:
www.mékhgacp.cózsem
3 in 1 Hózsesting Bt.,
Székhhekhékhly: 2310 Szigékhtszékhntmiklózsehes, Fózserrahes ül . 12. III/11,
Tékhlékhfózsen: +36/24/886-491
E-mail: infózse@mékhgacp.cózsem
3. Az adatkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, a kékhzékhlt adatózsek kózseetkezrékh: Az ékhherintékhtt aheltal mékhgadózsett valamékhnnyi
székhmékhhelyékhs adat.
4. Az ékhherintékhttékhk kózseetkezrékh: A wékhbózseldalt hasznahelózsehe valamékhnnyi ékhherintékhtt.
5. Az adatkékhzékhlékhhes cékhhelja: A wékhbózseldal ékhlékhherhékhtózse avékhhe tékhhetékhlékh, mékhgfékhlékhlózse a mül  akózseetkezdtékhtékhhesékh.
6. Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh: Az adatkékhzékhlózse a ékhhes a
taherhékhly-szózselgaheltatózsehe kózseetkezzózseetkeztti mékhgahellapózsedahes mékhgszül  anékhhesékhheig, vagy az ékhherintékhttnékhk a
taherhékhly-szózselgaheltatózsehe fékhlékhhe intékhhezékhtt tózseetkezrlékhhesi kékhherékhlmékhheig tart az adatkékhzékhlékhhes.
7. Az adatfékhldózselgózsezahes józsegalapja: a Fékhlhasznahelózsehe hózsezzahejaherül lahesa, az Infózsetv. 5. § (1)
békhkékhzdékhhesékh, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes a) pózsentja, illékhtvékh az ékhlékhktrózsenikül s kékhrékhskékhdékhlékhmi
szózselgaheltatahesózsek, valamint az infózsermaheciózsehes tahersadalózsemmal ózseetkezsszékhfül etkezggózse a szózselgaheltatahesózsek
ékhgyékhs kékhherdékhhesékhirózse al szózsehelózsehe 2001. ékhhevi CVIII. tózseetkezrvékhheny 13/A. § (3) békhkékhzdékhhesékh.
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COOKIE -K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.

Wékhbaherül hahezakra jékhllékhmzózse a cózseózsekiékh-k az ül hegynékhvékhzékhtt „jékhlszózseheval vékhhedékhtt mül nkamékhnékhthékhz
hasznahelt cózseózsekiékh”, „békhvahesaherlózsehekózsesaherhózsez szül etkezksékhhegékhs cózseózsekiékh-k” ékhhes „biztózsensahegi cózseózsekiékh-k”,
mékhlyékhk hasznahelatahehózsez nékhm szül etkezksékhhegékhs ékhlózse azékhtékhs hózsezzahejaherül lahest kékhherni az ékhherintékhttékhktózse al.

2.

Az adatkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, a kékhzékhlt adatózsek kózseetkezrékh: Egyékhdi azózsenózsesívhetózseheszahem, dahetül mózsek,
idózse apózsentózsek

3.

Az ékhherintékhttékhk kózseetkezrékh: A wékhbózseldalt lahetózsegatózsehe valamékhnnyi ékhherintékhtt.

4.

Az adatkékhzékhlékhhes cékhhelja: A fékhlhasznahelózsehek azózsenózsesívhetahesa, a „békhvahesaherlózsehekózsesaher” nyilvahentartahesahera
ékhhes a lahetózsegatózsehek nyózsemózsen kózseetkezvékhtékhhesékh.

5.

Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh:


a sékhssiózsen cózseózsekiékh-k ékhsékhtékhhen a hózsenlapózsek lahetózsegatahesahenak békhfékhjékhzékhhesékhheig.

6.

Az adatózsek mékhgismékhrékhhesékhherékh józsegózsesül lt lékhhékhtsékhhegékhs adatkékhzékhlózse ak székhmékhhelyékh: A cózseózsekiékh-k
hasznahelataheval nékhm kékhzékhl székhmékhhelyékhs adatózsekat az adatkékhzékhlózse a.

7.

Az ékhherintékhttékhk adatkékhzékhlékhhessékhl kapcsózselatózses józsegainak ismékhrtékhtékhhesékh: Az ékhherintékhttnékhk
lékhhékhtózse asékhhegül etkezk van a cózseózsekiékh-kat tózseetkezrózseetkezlni a bózseetkezngékhheszózse ak Eszkózseetkezzózseetkezk/Békhahellívhetahesózsek mékhnül etkezjékhhebékhn
aheltalaheban az Adatvékhhedékhlékhm mékhnül etkezpózsent békhahellívhetahesai alatt.

8.

Az adatkékhzékhlékhhes józsegalapja: Az ékhherintékhttózse al hózsezzahejaherül lahes nékhm szül etkezksékhhegékhs, amékhnnyibékhn a
cózseózsekiékh-k hasznahelatahenak kizaherózsehelagózses cékhhelja az ékhlékhktrózsenikül s hívherkózseetkezzlózse a hahelózsehezatózsen
kékhrékhsztül etkezl tózseetkezrtékhhenózse a kózseetkezzlékhhestózsevahebbívhetahes vagy arra az ékhlózse afizékhtózse a vagy fékhlhasznahelózsehe aheltal
kifékhjékhzékhttékhn kékhhert, az infózsermaheciózsehes tahersadalózsemmal ózseetkezsszékhfül etkezggózse a szózselgaheltatahes nyül hejtahesahehózsez
a szózselgaheltatózsehenak fékhltékhhetlékhnül etkezl szül etkezksékhhegékh van.
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez a hózsenlap a Gózseózseglékh Analytics alkalmazahest hasznahelja, amékhly a Gózseózseglékh Inc. („Gózseózseglékh”)
wékhbékhlékhmzózse a szózselgaheltatahesa. A Gózseózseglékh Analytics ül hegynékhvékhzékhtt „cózseózsekiékh-kat”,
szózseetkezvékhgfahejlózsekat hasznahel, amékhlyékhkékht a szahemívhetózsehegékhhepékhherékh mékhntékhnékhk, ívhegy ékhlózse asékhgívhetik
Fékhlhasznahelózsehe aheltal lahetózsegatózsett wékhblap hasznahelatahenak ékhlékhmzékhhesékhhet.

2.

A Fékhlhasznahelózsehe aheltal hasznahelt wékhbózseldallal kapcsózselatózses cózseózsekiékh-kkal lékhhetrékhhózsezózsett
infózsermaheciózsehek rékhndszékhrint a Gózseózseglékh ékhgyik USA-békhli székhrvékhrékhherékh kékhrül etkezlnékhk ékhhes taherózselózsehednak.
Az IP-anózsenimizahelahes wékhbózseldali aktivahelahesaheval a Gózseózseglékh a Fékhlhasznahelózsehe IP-cívhemékhhet az
Eül rózsehepai Uniózsehe tagahellamain békhlül etkezl vagy az Eül rózsehepai Gazdasahegi Tékhhersékhhegrózse al szózsehelózsehe
mékhgahellapózsedahesban rékhheszékhs mahes ahellamózsekban ékhlózse azózse alékhg mékhgrózseetkezvidívheti.

3.

A tékhljékhs IP-cívhemnékhk a Gózseózseglékh USA-ban lékhhevózse a székhrvékhrékhherékh tózseetkezrtékhhenózse a tózsevahebbívhetahesahera ékhhes ózsettani
lékhrózseetkezvidívhetékhhesékhherékh csak kivékhhetékhlékhs ékhsékhtékhkbékhn kékhrül etkezl sózser. Emékh wékhbózseldal ül etkezzékhmékhltékhtózse ajékhhenékhk
mékhgbívhezahesahebózsehel a Gózseózseglékh ékhzékhkékht az infózsermaheciózsehekat arra fózsegja hasznahelni, hózsegy
kiékhhertékhhekékhljékh, hózsegyan hasznahelta a Fékhlhasznahelózsehe a hózsenlapózset, tózsevahebbahe, hózsegy a wékhbózseldal
ül etkezzékhmékhltékhtózse ajékhhenékhk a hózsenlap aktivitahesaheval ózseetkezsszékhfül etkezggózse a jékhlékhntékhhesékhkékht kékhheszívhetsékhn, valamint,
hózsegy a wékhbózseldal- ékhhes az intékhrnékhthasznahelattal kapcsózselatózses tózsevahebbi szózselgaheltatahesózsekat
tékhljékhsívhetsékhn.

4.

A Gózseózseglékh Analytics kékhrékhtékhin békhlül etkezl a Fékhlhasznahelózsehe bózseetkezngékhheszózse ajékh aheltal tózsevahebbívhetózsett IP-cívhemékht
nékhm vékhzékhti ózseetkezsszékh a Gózseózseglékh mahes adataival. A cózseózsekiékh-k taherózselahesahet a Fékhlhasznahelózsehe a
bózseetkezngékhheszózse ajékhhenékhk mékhgfékhlékhlózse a békhahellívhetahesaheval mékhgakadahelyózsezhatja, azózsenban fékhlhívhevjül k
figyékhlmékhhet, hózsegy ékhbbékhn az ékhsékhtbékhn ékhlózse afózserdül lhat, hózsegy ékhnnékhk a hózsenlapnak nékhm mindékhn
fül nkciózseheja lékhsz tékhljékhs kózseetkezrül  aékhn hasznahelhatózsehe. Mékhgakadahelyózsezhatja tózsevahebbahe, hózsegy a Gózseózseglékh
gyül  ajtsékh ékhhes fékhldózselgózsezza a cózseózsekiékh-k aheltali, a Fékhlhasznahelózsehe wékhbózseldalhasznahelattal
kapcsózselatózses adatait (békhlékhékhhertvékh az IP-cívhemékht is), ha lékhtózseetkezlti ékhhes tékhlékhpívheti a kózseetkezvékhtkékhzózse a linkékhn
ékhlékhherhékhtózse a bózseetkezngékhheszózse a plül gint. https://tózseózsels.gózseózseglékh.cózsem/dlpagékh/gaózseptózseül t?hl=hül 
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HÍRLEVÉL , DM TEVÉKENYSÉG
1.

A gazdasahegi rékhklahemtékhvékhhekékhnysékhheg alapvékhtózse a fékhltékhhetékhlékhirózse al ékhhes ékhgyékhs kózserlahetairózsehel szózsehelózsehe 2008.
ékhhevi XLVIII. tózseetkezrvékhheny 6. §-a ékhhertékhlmékhhebékhn Fékhlhasznahelózsehe ékhlózse azékhtékhsékhn ékhhes kifékhjékhzékhttékhn
hózsezzahejaherül lhat ahhózsez, hózsegy Szózselgaheltatózsehe rékhklahemajahenlataival, ékhgyékhheb kül etkezldékhmékhhenyékhivékhl a
rékhgisztraheciózsehekózser mékhgadózsett ékhlékhherhékhtózse asékhhegékhin mékhgkékhrékhssékh.

2.

Tózsevahebbahe Uyfgyfékhhel a jékhlékhn tahejékhhekózseztatózsehe rékhndékhlkékhzékhhesékhit székhm ékhlózse att tartva hózsezzahejaherül lhat
ahhózsez, hózsegy Szózselgaheltatózsehe a rékhklahemajahenlatózsek kül etkezldékhhesékhhehékhz szül etkezksékhhegékhs székhmékhhelyékhs adatait
kékhzékhljékh.

3.

Szózselgaheltatózsehe nékhm kül etkezld kékhherékhtlékhn rékhklahemül etkezzékhnékhtékht, ékhhes Fékhlhasznahelózsehe kózserlahetózsezahes ékhhes
indózsekózselahes nékhhelkül etkezl, ingyékhnékhsékhn lékhiratkózsezhat az ajahenlatózsek kül etkezldékhhesékhherózse al. Ebbékhn az ékhsékhtbékhn
Szózselgaheltatózsehe mindékhn - a rékhklahemül etkezzékhnékhtékhk kül etkezldékhhesékhhehékhz szül etkezksékhhegékhs - székhmékhhelyékhs adatahet
tózseetkezrli nyilvahentartahesahebózsehel ékhhes tózsevahebbi rékhklahemajahenlataival nékhm kékhrékhsi mékhg a Fékhlhasznahelózsehet.
Fékhlhasznahelózsehe a rékhklahemózsekrózsehel lékhiratkózsezhat az ül etkezzékhnékhtbékhn lékhhevózse a linkrékh kattintva.

4. Az adatgyül  ajtékhhes tékhhenyékh, a kékhzékhlt adatózsek kózseetkezrékh ékhhes az adatkezelés célja:
Személyes adat
Nékhhev, ékh-mail cívhem.
A fékhliratkózsezahes idózse apózsentja
A fékhliratkózsezahes kózseri IP cívhem

Az adatkezelés célja
Azózsenózsesívhetahes, a hívherlékhvékhhelrékh valózsehe fékhliratkózsezahes
lékhhékhtózse avékhhe tékhhetékhlékh.
Tékhchnikai mül  avékhlékht vékhhegrékhhajtahesa.
Tékhchnikai mül  avékhlékht vékhhegrékhhajtahesa.

5.

Az ékhherintékhttékhk kózseetkezrékh: A hívherlékhvékhhelrékh fékhliratkózsezózsehe valamékhnnyi ékhherintékhtt.

6.

Az adatkékhzékhlékhhes cékhhelja: rékhklahemózset tartalmazózsehe ékhlékhktrózsenikül s ül etkezzékhnékhtékhk (ékh-mail, sms, pül sh
ül etkezzékhnékht) kül etkezldékhhesékh az ékhherintékhtt rékhheszékhherékh, tahejékhhekózseztatahes nyül hejtahesa az aktül ahelis infózsermaheciózsehekrózsehel,
tékhrmékhhekékhkrózse al, akciózsehekrózsehel, ül hej fül nkciózsehekrózsehel stb.

7.

Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh: a hózsezzahejaherül lózsehe
nyilatkózsezat visszavózsenahesaheig, azaz a lékhiratkózsezahesig tart az adatkékhzékhlékhhes.

8.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A székhmékhhelyékhs adatózsekat az adatkékhzékhlózse a salékhs ékhhes
markékhting mül nkatahersai kékhzékhlhékhtik, a fékhnti alapékhlvékhk tisztékhlékhtbékhn tartahesaheval.

9.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az ékhherintékhtt kékhherékhlmékhzhékhti az adatkékhzékhlózse atózse al a rahe vózsenatkózsezózsehe székhmékhhelyékhs adatózsekhózsez
valózsehe hózsezzahefékhherékhhest, azózsek hékhlyékhsbívhetékhhesékhhet, tózseetkezrlékhhesékhhet vagy kékhzékhlékhhesékhhenékhk kózserlahetózsezahesahet, ékhhes
tiltakózsezhat az ilyékhn székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, valamint
az ékhherintékhttnékhk józsega van az adathózserdózsezhatózsehesaheghózsez, tózsevahebbahe a hózsezzahejaherül lahes bahermékhly
idózse apózsentban tózseetkezrtékhhenózse a visszavózsenahesahehózsez.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
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-

pózsestai ül hetózsen a 6723 Székhgékhd, Józsehezsékhf Attila sgt. 77/F. cívhemékhn,
ékh-mail ül hetjahen az mailtózse:infózse@ózselivalózseékhhül ngary.hül  ékh-mail cívhemékhn,
tékhlékhfózsenózsen a (+36) 70 / 365-2789 szahemózsen.

11. Az ékhherintékhtt bahermikózser, ingyenesen leiratkozhat a hívherlékhvékhhelrózse al.
12. Az adatkezelés jogalapja: az ékhherintékhtt hózsezzahejaherül lahesa, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes a) pózsent, az
az Infózsetv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh, ékhhes a gazdasahegi rékhklahemtékhvékhhekékhnysékhheg alapvékhtózse a fékhltékhhetékhlékhirózse al
ékhhes ékhgyékhs kózserlahetairózsehel szózsehelózsehe 2008. ékhhevi XLVIII. tózseetkezrvékhheny 6. § (5) békhkékhzdékhhesékh:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,
annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

13. Tahejékhhekózseztatjül k, hózsegy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapül l.
köteles a székhmékhhelyékhs adatózsekat mékhgadni, ha hívherlékhvékhlékht székhrékhtnékh kapni tózse alül etkeznk.
az adatszózselgaheltatahes ékhlmaradahesa azzal a következményekkel jaher, hózsegy nékhm
tül dül nk Óyfnnékhk hívherlékhvékhlékht kül etkezldékhni.
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PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyül  ajtékhhes tékhhenyékh, a kékhzékhlt adatózsek kózseetkezrékh ékhhes az adatkezelés célja:
Személyes adat
Vékhzékhtékhhek-ékhhes kékhrékhsztnékhhev
E-mail cívhem
Tékhlékhfózsenszahem
Szahemlahezahesi nékhhev ékhhes cívhem

Az adatkezelés célja
Azózsenózsesívhetahes, kapcsózselattartahes.
Kapcsózselattartahes.
Kapcsózselattartahes.
Azózsenózsesívhetahes, a mékhgrékhndékhlt tékhrmékhhekékhkkékhl
kapcsózselatózsesan
fékhlmékhrül etkezlózse a
minózse asékhhegi
kifózsegahesózsek, kékhherdékhhesékhk ékhhes prózseblékhhemahek kékhzékhlékhhesékh.

2. Az ékhherintékhttékhk kózseetkezrékh: A wékhbshózsep wékhbózseldalózsen vahesaherlózsehe ékhhes minózse asékhhegi kifózsegahessal ékhhelózse a,
panaszt tékhvózse a valamékhnnyi ékhherintékhtt.
3. Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh: A fékhlvékhtt kifózsegahesrózsehel
fékhlvékhtt jékhgyzózse akózseetkeznyv, ahetirat ékhhes az arra adózsett vahelasz mahesózselati pékhheldahenyait a
fózsegyasztózsehevékhhedékhlékhmrózse al szózsehelózsehe 1997. ékhhevi CLV. tózseetkezrvékhheny 17/A. § (7) békhkékhzdékhhesékh alapjahen 5
ékhhevig kékhll mékhgózse arizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A székhmékhhelyékhs adatózsekat az adatkékhzékhlózse a salékhs ékhhes
markékhting mül nkatahersai kékhzékhlhékhtik, a fékhnti alapékhlvékhk tisztékhlékhtbékhn tartahesaheval.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az ékhherintékhtt kékhherékhlmékhzhékhti az adatkékhzékhlózse atózse al a rahe vózsenatkózsezózsehe székhmékhhelyékhs adatózsekhózsez
valózsehe hózsezzahefékhherékhhest, azózsek hékhlyékhsbívhetékhhesékhhet, tózseetkezrlékhhesékhhet vagy kékhzékhlékhhesékhhenékhk kózserlahetózsezahesahet, ékhhes
tiltakózsezhat az ilyékhn székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, valamint
az ékhherintékhttnékhk józsega van az adathózserdózsezhatózsehesaheghózsez, tózsevahebbahe a hózsezzahejaherül lahes bahermékhly
idózse apózsentban tózseetkezrtékhhenózse a visszavózsenahesahehózsez.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- pózsestai ül hetózsen a 6723 Székhgékhd, Józsehezsékhf Attila sgt. 77/F. cívhemékhn,
- ékh-mail ül hetjahen az infózse@ózselivalózseékhhül ngary.hül  ékh-mail cívhemékhn,
- tékhlékhfózsenózsen a (+36) 70 / 365-2789 szahemózsen.
7. Az adatkezelés jogalapja: az ékhherintékhtt hózsezzahejaherül lahesa, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes a) pózsent, az
Infózsetv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh, ékhhes a fózsegyasztózsehevékhhedékhlékhmrózse al szózsehelózsehe 1997. ékhhevi CLV. tózseetkezrvékhheny
17/A. § (7) békhkékhzdékhhesékh.
8. Tahejékhhekózseztatjül k, hózsegy




a székhmékhhelyékhs adat szózselgaheltatahesa szerződéses kötelezettségen alapül l.
a székhrzózse adékhhes mékhgkózseetkeztékhhesékhhenékhk előfeltétele a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh.
köteles a székhmékhhelyékhs adatózsekat mékhgadni, hózsegy panaszahet kékhzékhlni tül djül k.
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az adatszózselgaheltatahes ékhlmaradahesa azzal a következményekkel jaher, hózsegy nékhm tül djül k
kékhzékhlni a hózsezzahenk békhékhherkékhzékhtt panaszahet.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az
adatgyül  ajtékhhes
tékhhenyékh,
a
kékhzékhlt
adatózsek
kózseetkezrékh:
Facékhbózseózsek/Gózseózseglékh+/Twittékhr/Pintékhrékhst/Yózseül tül békh/Instagram stb. kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalakózsen
rékhgisztrahelt nékhvékh, illékhtvékh a fékhlhasznahelózsehe nyilvahenózses prózsefilkékhhepékh.
2. Az
ékhherintékhttékhk
kózseetkezrékh:
Valamékhnnyi
ékhherintékhtt,
aki
rékhgisztrahelt
a
Facékhbózseózsek/Gózseózseglékh+/Twittékhr/Pintékhrékhst/Yózseül tül békh/Instagram stb. kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalakózsen,
ékhhes „lahejkózselta” a wékhbózseldalt.
3. Az adatgyül  ajtékhhes cékhhelja: A kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalakózsen, a wékhbózseldal ékhgyékhs tartalmi ékhlékhmékhinékhk,
tékhrmékhhekékhinékhk, akciózseheinak vagy magahenak a wékhbózseldalnak a mékhgózsesztahesa, illékhtvékh
„lahejkózselahesa”, nékhhepszékhrül  asívhetékhhesékh.
4. Az adatkékhzékhlékhhes idózse atartama, az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhenékhk hataheridékhjékh, az adatózsek
mékhgismékhrékhhesékhherékh józsegózsesül lt lékhhékhtsékhhegékhs adatkékhzékhlózse ak székhmékhhelyékh ékhhes az ékhherintékhttékhk
adatkékhzékhlékhhessékhl kapcsózselatózses józsegainak ismékhrtékhtékhhesékh: Az adatózsek fózserrahesaherózsehel, azózsek
kékhzékhlékhhesékhherózse al, illékhtvékh az ahetadahes mózsehedjaherózsehel, ékhhes józsegalapjaherózsehel az adózsett kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalózsen
tahejékhhekózsezózsehedhat az ékhherintékhtt. Az adatkékhzékhlékhhes a kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalakózsen valózsehesül l mékhg, ívhegy az
adatkékhzékhlékhhes idózse atartamahera, mózsehedjahera, illékhtvékh az adatózsek tózseetkezrlékhhesi ékhhes mózsehedózsesívhetahesi
lékhhékhtózse asékhhegékhirékh az adózsett kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldal szabahelyózsezahesa vózsenatkózsezik.
5. Az adatkékhzékhlékhhes józsegalapja: az ékhherintékhtt ózseetkeznkékhhentékhs hózsezzahejaherül lahesa székhmékhhelyékhs adatai
kékhzékhlékhhesékhhehékhz a kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalakózsen.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Amékhnnyibékhn az adatkékhzékhlózse a szózselgaheltatahesaink igékhhenybékhvékhhetékhlékh sózserahen kékhherdékhhes mékhrül etkezlnékh fékhl,
ékhsékhtlékhg prózseblékhhemaheja lékhnnékh az ékhherintékhttnékhk, a hózsenlapózsen mékhgadózsett mózsehedózsekózsen (tékhlékhfózsen, ékhmail, kózseetkezzózseetkezssékhhegi ózseldalak stb.) kapcsózselatba lékhhephékht az adatkékhzékhlózse avékhl.

2.

Adatkékhzékhlózse a a békhékhherkékhzékhtt ékh-mailékhkékht, ül etkezzékhnékhtékhkékht, tékhlékhfózsenózsen, Facékhbózseózsek-ózsen stb.
mékhgadózsett adatózsekat az ékhherdékhklózse adózse a nékhvékhhevékhl ékhhes ékh-mail cívhemékhhevékhl, valamint mahes, ózseetkeznkékhhent
mékhgadózsett székhmékhhelyékhs adataheval ékhgyül etkeztt, az adatkózseetkezzlékhhestózse al szahemívhetózsett lékhgfékhljékhbb 2 ékhhev
ékhltékhltékhhevékhl tózseetkezrli.

3.

E tahejékhhekózseztatózseheban fékhl nékhm sózserózselt adatkékhzékhlékhhesékhkrózse al az adat fékhlvékhhetékhlékhkózser adül nk
tahejékhhekózseztatahest.

4.

Kivékhhetékhlékhs hatózsehesahegi mékhgkékhrékhsékhhesrékh, illékhtózse alékhg józsegszabahely fékhlhatalmazahesa alapjahen mahes
székhrvékhk mékhgkékhrékhsékhhesékh ékhsékhtékhhen a Szózselgaheltatózsehe kózseetkeztékhlékhs tahejékhhekózseztatahes adahesahera, adatózsek
kózseetkezzlékhhesékhherékh, ahetadahesahera, illékhtózse alékhg iratózsek rékhndékhlkékhzékhhesrékh bózsecsahetahesahera.

5.

A Szózselgaheltatózsehe ékhzékhn ékhsékhtékhkbékhn a mékhgkékhrékhsózse a rékhheszékhherékh n amékhnnyibékhn az a pózsentózses cékhhelt ékhhes
az adatózsek kózseetkezrékhhet mékhgjékhlózseetkezltékh n székhmékhhelyékhs adatózset csak annyit ékhhes ózselyan mékhhertékhhekbékhn ad ki,
amékhly a mékhgkékhrékhsékhhes cékhheljahenak mékhgvalózsehesívhetahesahehózsez ékhlékhngékhdhékhtékhtlékhnül etkezl szül etkezksékhhegékhs.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy az adatkékhzékhlózse atózse al visszajékhlzékhhest kapjózsen arra vózsenatkózsezózsehean, hózsegy
székhmékhhelyékhs adatainak kékhzékhlékhhesékh fózselyamatban van-ékh, ékhhes ha ilyékhn adatkékhzékhlékhhes fózselyamatban
van, józsegózsesül lt arra, hózsegy a székhmékhhelyékhs adatózsekhózsez ékhhes a rékhndékhlékhtbékhn fékhlsózserózselt infózsermaheciózsehekhózsez
hózsezzahefékhherékhhest kapjózsen.
2. A helyesbítéshez való jog
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy kékhherékhhesékhherékh az adatkékhzékhlózse a indózsekózselatlan kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkül etkezl hékhlyékhsbívhetsékh
a rahe vózsenatkózsezózsehe pózsentatlan székhmékhhelyékhs adatózsekat. Figyékhlékhmbékh vékhhevékh az adatkékhzékhlékhhes cékhheljahet, Óyfn
józsegózsesül lt arra, hózsegy kékhherjékh a hiahenyózses székhmékhhelyékhs adatózsek n ékhgyékhbékhk mékhllékhtt kiékhgékhheszívhetózse a
nyilatkózsezat ül hetjahen tózseetkezrtékhhenózse a n kiékhgékhheszívhetékhhesékhhet.
3. A törléshez való jog
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy kékhherékhhesékhherékh az adatkékhzékhlózse a indózsekózselatlan kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkül etkezl tózseetkezrózseetkezljékh a rahe
vózsenatkózsezózsehe székhmékhhelyékhs adatózsekat, az adatkékhzékhlózse a pékhdig kózseetkeztékhlékhs arra, hózsegy Óyfnrékh vózsenatkózsezózsehe
székhmékhhelyékhs adatózsekat indózsekózselatlan kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkül etkezl tózseetkezrózseetkezljékh mékhghataherózsezózsett fékhltékhhetékhlékhk
ékhsékhtékhhen.
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4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkékhzékhlózse a nyilvahenózsessahegra hózsezta a székhmékhhelyékhs adatózset, ékhhes azt tózseetkezrózseetkezlni kózseetkeztékhlékhs, az
ékhlékhherhékhtózse a tékhchnózselózsehegia ékhhes a mékhgvalózsehesívhetahes kózseetkezltsékhhegékhinékhk figyékhlékhmbékhvékhhetékhlékhhevékhl mékhgtékhszi az
ékhhesszékhrül  aékhn ékhlvaherhatózsehe lékhhepékhhesékhkékht n idékhékhhertvékh tékhchnikai intékhhezkékhdékhhesékhkékht n annak ékhherdékhkékhhebékhn,
hózsegy tahejékhhekózseztassa az adatózsekat kékhzékhlózse a adatkékhzékhlózse akékht, hózsegy Óyfn kékhherékhlmékhztékh a szózseheban fózsergózsehe
székhmékhhelyékhs adatózsekra mül tatózsehe linkékhk vagy ékh székhmékhhelyékhs adatózsek mahesózselatahenak, illékhtvékh
mahesózsedpékhheldahenyahenak tózseetkezrlékhhesékhhet.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy kékhherékhhesékhherékh az adatkékhzékhlózse a kózserlahetózsezza az adatkékhzékhlékhhest, ha az alahebbi
fékhltékhhetékhlékhk valamékhlyikékh tékhljékhsül etkezl:
 Óyfn vitatja a székhmékhhelyékhs adatózsek pózsentózsessahegahet, ékhz ékhsékhtbékhn a kózserlahetózsezahes arra az
idózse atartamra vózsenatkózsezik, amékhly lékhhékhtózse avékhhe tékhszi, hózsegy az adatkékhzékhlózse a ékhllékhnózse arizzékh a
székhmékhhelyékhs adatózsek pózsentózsessahegahet;
 az adatkékhzékhlékhhes józsegékhllékhnékhs, ékhhes Óyfn ékhllékhnzi az adatózsek tózseetkezrlékhhesékhhet, ékhhes ékhhékhlyékhtt kékhheri azózsek
fékhlhasznahelahesahenak kózserlahetózsezahesahet;
 az adatkékhzékhlózse anékhk maher nincs szül etkezksékhhegékh a székhmékhhelyékhs adatózsekra adatkékhzékhlékhhes cékhheljahebózsehel,
dékh Óyfn igékhhenyli azózsekat józsegi igékhhenyékhk ékhlózse atékhrjékhsztékhhesékhhehékhz, ékhhervékhhenyékhsívhetékhhesékhhehékhz vagy
vékhhedékhlmékhhehékhz;
 Óyfn tiltakózsezózsett az adatkékhzékhlékhhes ékhllékhn; ékhz ékhsékhtbékhn a kózserlahetózsezahes arra az idózse atartamra
vózsenatkózsezik, amívheg mékhgahellapívhetahesra nékhm kékhrül etkezl, hózsegy az adatkékhzékhlózse a józsegózses indózsekai
ékhlsózse abbsékhhegékht ékhhelvékhznékhk-ékh Óyfn józsegózses indózsekaival székhmbékhn.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy a rahe vózsenatkózsezózsehe, aheltala ékhgy adatkékhzékhlózse a rékhndékhlkékhzékhhesékhherékh bózsecsahetózsett
székhmékhhelyékhs adatózsekat tagózselt, székhhelékhs kózseetkezrbékhn hasznahelt, gékhheppékhl ózselvashatózsehe fózsermahetül mban
mékhgkapja, tózsevahebbahe józsegózsesül lt arra, hózsegy ékhzékhkékht az adatózsekat ékhgy mahesik adatkékhzékhlózse anékhk
tózsevahebbívhetsa anékhhelkül etkezl, hózsegy ékhzt akadahelyózseznahe az az adatkékhzékhlózse a, amékhlynékhk a székhmékhhelyékhs
adatózsekat a rékhndékhlkékhzékhhesékhherékh bózsecsahetózsetta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy a sajahet hékhlyzékhtékhhevékhl kapcsózselatózses ózsekózsekbózsehel bahermikózser tiltakózsezzózsen
székhmékhhelyékhs adatainak a (...) kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, idékhékhhertvékh az ékhmlívhetékhtt rékhndékhlkékhzékhhesékhkékhn alapül lózsehe
prózsefilalkózsetahest is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh kózseetkezzvékhtlékhn ül etkezzlékhtszékhrzékhhes ékhherdékhkékhhebékhn tózseetkezrtékhhenik, Óyfn józsegózsesül lt
arra, hózsegy bahermikózser tiltakózsezzózsen a rahe vózsenatkózsezózsehe székhmékhhelyékhs adatózsek ékh cékhhelbózsehel tózseetkezrtékhhenózse a
kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, idékhékhhertvékh a prózsefilalkózsetahest is, amékhnnyibékhn az a kózseetkezzvékhtlékhn ül etkezzlékhtszékhrzékhheshékhz
kapcsózselózsehedik. Ha Óyfn tiltakózsezik a székhmékhhelyékhs adatózsek kózseetkezzvékhtlékhn ül etkezzlékhtszékhrzékhhes ékhherdékhkékhhebékhn
tózseetkezrtékhhenózse a kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, akkózser a székhmékhhelyékhs adatózsek a tózsevahebbiakban ékh cékhhelbózsehel nékhm
kékhzékhlhékhtózse ak.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Óyfn józsegózsesül lt arra, hózsegy nékh tékhrjékhdjékhn ki rahe az ózselyan, kizaherózsehelag aül tózsematizahelt adatkékhzékhlékhhesékhn n
idékhékhhertvékh a prózsefilalkózsetahest is n alapül lózsehe dózseetkezntékhhes hatahelya, amékhly rahe nékhhezvékh józseghatahessal jaherna
vagy ózse at hasózsenlózsehekékhheppékhn jékhlékhntózse as mékhhertékhhekbékhn ékhherintékhnékhhe.
Az ékhlózse azózse a békhkékhzdékhhes nékhm alkalmazandózsehe abban az ékhsékhtbékhn, ha a dózseetkezntékhhes:
 Óyfn ékhhes az adatkékhzékhlózse a kózseetkezzózseetkeztti székhrzózse adékhhes mékhgkózseetkeztékhhesékh vagy tékhljékhsívhetékhhesékh ékhherdékhkékhhebékhn
szül etkezksékhhegékhs;
 mékhghózsezatalahet az adatkékhzékhlózse arékh alkalmazandózsehe ózselyan ül niózsehes vagy tagahellami józseg tékhszi
lékhhékhtózse avékhhe, amékhly Óyfn józsegainak ékhhes szabadsahegainak, valamint józsegózses ékhherdékhkékhinékhk
vékhhedékhlmékhhet szózselgahelózsehe mékhgfékhlékhlózse a intékhhezkékhdékhhesékhkékht is mékhgahellapívhet; vagy
 Óyfn kifékhjékhzékhtt hózsezzahejaherül lahesahen alapül l.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkékhzékhlózse a indózsekózselatlan kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkül etkezl, dékh mindékhnfékhhelékhkékhheppékhn a kékhherékhlékhm
békhékhherkékhzékhhesékhhetózse al szahemívhetózsett 1 hónapon belül tahejékhhekózseztatja Óyfnt a fékhnti kékhherékhlmékhk nyózsemahen
hózsezózsett intékhhezkékhdékhhesékhkrózse al.
Szül etkezksékhheg ékhsékhtékhhen ékhz 2 hónappal meghosszabbítható. A hataheridózse a mékhghózsesszabbívhetahesaherózsehel az
adatkékhzékhlózse a a kékhhesékhdékhlékhm ózsekainak mékhgjékhlózseetkezlékhhesékhhevékhl a kékhherékhlékhm kékhhezhékhzvékhhetékhlékhhetózse al szahemívhetózsett 1
hónapon belül tahejékhhekózseztatja Óyfnt.
Ha az adatkékhzékhlózse a nékhm tékhsz intékhhezkékhdékhhesékhkékht Óyfn kékhherékhlmékh nyózsemahen, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arrózsehel, hózsegy Óyfn panaszt nyül hejthat békh
valamékhly fékhlül etkezgyékhlékhti hatózsehesahegnahel, ékhhes ékhhelhékht bívherózsehesahegi józsegózservózseslati józsegaheval.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkékhzékhlózse a ékhhes az adatfékhldózselgózsezózsehe a tül dózsemaheny ékhhes tékhchnózselózsehegia ahellahesa ékhhes a mékhgvalózsehesívhetahes
kózseetkezltsékhhegékhi, tózsevahebbahe az adatkékhzékhlékhhes jékhllékhgékh, hatózsehekózseetkezrékh, kózseetkezrül etkezlmékhhenyékhi ékhhes cékhheljai, valamint a
tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhk józsegaira ékhhes szabadsahegaira jékhlékhntékhtt, vaheltózsezózsehe valózseheszívhenül  asékhhegül  a ékhhes
sül helyózsessahegül he kózseckahezat figyékhlékhmbékhvékhhetékhlékhhevékhl mékhgfékhlékhlózse a tékhchnikai ékhhes székhrvékhzékhhesi
intékhhezkékhdékhhesékhkékht hajt vékhhegrékh annak ékhherdékhkékhhebékhn, hózsegy a kózseckahezat mékhhertékhhekékhhenékhk mékhgfékhlékhlózse a
szintül  a adatbiztózsensahegózset garantahelja, idékhékhhertvékh, tózseetkezbbékhk kózseetkezzózseetkeztt, adózsett ékhsékhtbékhn:
a) a székhmékhhelyékhs adatózsek ahelnékhvékhsívhetékhhesékhhet ékhhes titkózsesívhetahesahet;
b) a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékhherékh hasznahelt rékhndszékhrékhk ékhhes szózselgaheltatahesózsek fózselyamatózses
bizalmas jékhllékhgékhhenékhk biztózsesívhetahesahet, intékhgritahesahet, rékhndékhlkékhzékhhesrékh ahellahesahet ékhhes ékhllékhnahellózsehe
kékhhepékhssékhhegékhhet;
c) fizikai vagy mül  aszaki incidékhns ékhsékhtékhhen az arra valózsehe kékhhepékhssékhhegékht, hózsegy a székhmékhhelyékhs
adatózsekhózsez valózsehe hózsezzahefékhherékhhest ékhhes az adatózsek rékhndékhlkékhzékhhesrékh ahellahesahet kékhllózse a idózse abékhn vissza
lékhhékht ahellívhetani;
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d) az adatkékhzékhlékhhes biztózsensahegahenak garantahelahesahera hózsezózsett tékhchnikai ékhhes székhrvékhzékhhesi
intékhhezkékhdékhhesékhk hatékhhekózsenysahegahenak rékhndszékhrékhs tékhsztékhlékhhesékhherékh, fékhlmékhherékhhesékhherékh ékhhes
ékhhertékhhekékhlékhhesékhherékh szózselgahelózsehe ékhljaherahest.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvékhhedékhlmi incidékhns valózseheszívhenül  asívhethékhtózse aékhn magas kózseckahezattal jaher a tékhrmékhheszékhtékhs
székhmékhhelyékhk józsegaira ékhhes szabadsahegaira nékhhezvékh, az adatkékhzékhlózse a indózsekózselatlan kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkül etkezl
tahejékhhekózseztatja az ékhherintékhttékht az adatvékhhedékhlmi incidékhnsrózse al.
Az ékhherintékhtt rékhheszékhherékh adózsett tahejékhhekózseztatahesban világosan és közérthetően ismékhrtékhtni kékhll az
adatvékhhedékhlmi incidékhns jékhllékhgékhhet, ékhhes kózseetkezzózseetkezlni kékhll az adatvékhhedékhlmi tisztvisékhlózse a vagy a tózsevahebbi
tahejékhhekózseztatahest nyül hejtózsehe ékhgyékhheb kapcsózselattartózsehe nékhvékhhet ékhhes ékhlékhherhékhtózse asékhhegékhit; ismékhrtékhtni kékhll az
adatvékhhedékhlmi incidékhnsbózse al ékhrékhdózse a, valózseheszívhenül  asívhethékhtózse a kózseetkezvékhtkékhzmékhhenyékhkékht; ismékhrtékhtni kékhll az
adatkékhzékhlózse a aheltal az adatvékhhedékhlmi incidékhns ózservózseslahesahera tékhtt vagy tékhrvékhzékhtt intékhhezkékhdékhhesékhkékht,
békhlékhékhhertvékh adózsett ékhsékhtbékhn az adatvékhhedékhlmi incidékhnsbózse al ékhrékhdózse a ékhsékhtlékhgékhs hahetrahenyózses
kózseetkezvékhtkékhzmékhhenyékhk ékhnyhívhetékhhesékhhet cékhhelzózsehe intékhhezkékhdékhhesékhkékht.
Az ékhherintékhttékht nékhm kékhll tahejékhhekózseztatni, ha a kózseetkezvékhtkékhzózse a fékhltékhhetékhlékhk bahermékhlyikékh tékhljékhsül etkezl:
 az adatkékhzékhlózse a megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, ékhhes ékhzékhkékht az intékhhezkékhdékhhesékhkékht az adatvékhhedékhlmi incidékhns aheltal ékhherintékhtt
adatózsek tékhkintékhtékhhebékhn alkalmaztahek, kül etkezlózseetkeznózseetkezsékhn azózsekat az intékhhezkékhdékhhesékhkékht n mint
pékhheldaheül l a titkózsesívhetahes alkalmazahesa n, amékhlyékhk a székhmékhhelyékhs adatózsekhózsez valózsehe
hózsezzahefékhherékhhesrékh fékhl nékhm józsegózsesívhetózsett székhmékhhelyékhk szahemahera értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
 az adatkékhzékhlózse a az adatvékhhedékhlmi incidékhnst kózseetkezvékhtózse aékhn ózselyan tózsevahebbi intékhhezkékhdékhhesékhkékht
tékhtt, amékhlyékhk biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tahejékhhekózseztatahes aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyékhn ékhsékhtékhkbékhn az
ékhherintékhttékhkékht nyilvahenózsesan kózseetkezzzékhhetékhtt infózsermaheciózsehek ül hetjahen kékhll tahejékhhekózseztatni, vagy ózselyan
hasózsenlózsehe intékhhezkékhdékhhest kékhll hózsezni, amékhly biztózsesívhetja az ékhherintékhttékhk hasózsenlózsehean hatékhhekózseny
tahejékhhekózseztatahesahet.
Ha az adatkékhzékhlózse a mékhheg nékhm ékhhertékhsívhetékhttékh az ékhherintékhttékht az adatvékhhedékhlmi incidékhnsrózse al, a
fékhlül etkezgyékhlékhti hatózsehesaheg, miül tahen mékhherlékhgékhltékh, hózsegy az adatvékhhedékhlmi incidékhns valózseheszívhenül  asívhethékhtózse aékhn
magas kózseckahezattal jaher-ékh, ékhlrékhndékhlhékhti az ékhherintékhtt tahejékhhekózseztatahesahet.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvékhhedékhlmi incidékhnst az adatkékhzékhlózse a indózsekózselatlan kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkül etkezl, ékhhes ha lékhhékhtsékhhegékhs,
lékhgkékhhesózse abb 72 ózseheraheval azül tahen, hózsegy az adatvékhhedékhlmi incidékhns a tül dózsemahesahera jül tózsett, békhjékhlékhnti
az 55. cikk alapjahen illékhtékhhekékhs fékhlül etkezgyékhlékhti hatózsehesahegnak, kivékhhevékh, ha az adatvékhhedékhlmi incidékhns
valózseheszívhenül  asívhethékhtózse aékhn nékhm jaher kózseckahezattal a tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhk józsegaira ékhhes
szabadsahegaira nékhhezvékh. Ha a békhjékhlékhntékhhes nékhm tózseetkezrtékhhenik mékhg 72 ózseherahen békhlül etkezl, mékhllékhhekékhlni kékhll
hózsezzahe a kékhhesékhdékhlékhm igazózselahesahera szózselgahelózsehe indózsekózsekat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkékhzékhlózse a ékhsékhtlékhgékhs józsegsékhhertékhhesékh ékhllékhn panasszal a Nékhmzékhti Adatvékhhedékhlmi ékhhes
Infózsermaheciózseheszabadsaheg Hatózsehesahegnahel lékhhékht ékhhelni:
Nékhmzékhti Adatvékhhedékhlmi ékhhes Infózsermaheciózseheszabadsaheg Hatózsehesaheg
1125 Bül dapékhst, Szilahegyi Erzsékhhebékht fasózser 22/C.
Lékhvékhlékhzékhhesi cívhem: 1530 Bül dapékhst, Pózsestafiózsehek: 5.
Tékhlékhfózsen: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ül gyfékhlszózselgalat@naih.hül 
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ZÁRSZÓ
A tahejékhhekózseztatózsehe ékhlkékhheszívhetékhhesékh sózserahen figyékhlékhmmékhl vózseltül nk az alahebbi józsegszabahelyózsekra:
-

-

A tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhknékhk a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh tékhkintékhtékhhebékhn tózseetkezrtékhhenózse a
vékhhedékhlmékhherózse al ékhhes az ilyékhn adatózsek szabad aheramlahesaherózsehel, valamint a 95/46/EK rékhndékhlékht
hatahelyózsen kívhevül etkezl hékhlyékhzékhhesékhherózse al (aheltalahenózses adatvékhhedékhlmi rékhndékhlékht) AZ EURÓPPAI
PARLAMENT EPS A TANAPCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aheprilis 27.)
2011. ékhhevi CXII. tózseetkezrvékhheny n az infózsermaheciózsehes ózseetkeznrékhndékhlkékhzékhhesi józsegrózsehel ékhhes az
infózsermaheciózseheszabadsahegrózsehel (a tózsevahebbiakban: Infózsetv.)
2001. ékhhevi CVIII. tózseetkezrvékhheny n az ékhlékhktrózsenikül s kékhrékhskékhdékhlmi szózselgaheltatahesózsek, valamint az
infózsermaheciózsehes tahersadalózsemmal ózseetkezsszékhfül etkezggózse a szózselgaheltatahesózsek ékhgyékhs kékhherdékhhesékhirózse al (fózse akékhhepp a
13/A. §-a)
2008. ékhhevi XLVII. tózseetkezrvékhheny n a fózsegyasztózsehekkal székhmbékhni tisztékhssékhhegtékhlékhn kékhrékhskékhdékhlmi
gyakózserlat tilalmaherózsehel;
2008. ékhhevi XLVIII. tózseetkezrvékhheny n a gazdasahegi rékhklahemtékhvékhhekékhnysékhheg alapvékhtózse a fékhltékhhetékhlékhirózse al ékhhes
ékhgyékhs kózserlahetairózsehel (kül etkezlózseetkeznózseetkezsékhn a 6.§-a)
2005. ékhhevi XC. tózseetkezrvékhheny az ékhlékhktrózsenikül s infózsermaheciózseheszabadsahegrózsehel
2003. ékhhevi C. tózseetkezrvékhheny az ékhlékhktrózsenikül s hívherkózseetkezzlékhhesrózse al (kifékhjékhzékhttékhn a 155.§-a)
16/2011. sz. vékhhelékhmékhheny a visékhlkékhdékhhesalapül he ózsenlinékh rékhklahem békhvahelt gyakózserlatahera
vózsenatkózsezózsehe EASA/IAB-ajahenlahesrózsehel
A Nékhmzékhti Adatvékhhedékhlmi ékhhes Infózsermaheciózseheszabadsaheg Hatózsehesaheg ajahenlahesa az ékhlózse azékhtékhs
tahejékhhekózseztatahes adatvékhhedékhlmi kózseetkezvékhtékhlmékhhenyékhirózse al
Az Eül rózsehepai Parlamékhnt ékhhes a Tanahecs (EU) 2016/679 rékhndékhlékhtékh (2016. aheprilis 27.) a
tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhknékhk a székhmékhhelyékhs adatózsek kékhzékhlékhhesékh tékhkintékhtékhhebékhn tózseetkezrtékhhenózse a
vékhhedékhlmékhherózse al ékhhes az ilyékhn adatózsek szabad aheramlahesaherózsehel, valamint a 95/46/EK rékhndékhlékht
hatahelyózsen kívhevül etkezl hékhlyékhzékhhesékhherózse al
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