
STIEBER LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI BETÉTI TÁRSASÁG 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 

A www.stieber.hu WEBLAPOT LÁTOGATÓK ÉS HASZNÁLÓK RÉSZÉRE 

 

A STIEBER Levegőtisztaság-védelmi Betéti Társaság (a továbbiakban: 
„Adatkezelő” vagy „Társaság”) tájékoztatja a www.stieber.hu weboldal látogatóit, a 
leendő üzleti partnereket a Társaság által, rájuk vonatkozó személyes adatok 
kezeléséről, valamint az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 
A Társaság adatkezelési tevékenységére a személyes adatok kezeléséről szóló 
2016/679 számú Európai Parlament és Tanács Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), 
illetve az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Info tv.) vonatkoznak. 

 

1. Általános fogalmak 

 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 
2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki 
közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 
3. különleges adat: az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a 
természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok: 

a)  a faji eredetre, az etnikumhoz, nemzetiséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális 
életre vonatkozó személyes adat, 

b)  a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok (egyben. az egészségi állapotra, a kóros 
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 
adat);  

 

4. 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; (egyben az alkalmazott eljárástól 
függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így 
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
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felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése);  
5. 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 (egyben az a természetes 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja); 
6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az 
adaton végzik; 
7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; (egyben az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a szerződés alapján – 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok 
feldolgozását végzi); 
8. 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; 
9. 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;  
10. 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; 
11. 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. 
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2. Az adatkezelő megnevezése, adatai: 

 

Adatkezelő megnevezése:  STIEBER Levegőtisztaság-védelmi Betéti Társaság 

Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-06-727963 

Adatkezelő székhelye:   1181 Budapest, Nyerges u. 6. 

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@stieber.hu 

Adatkezelő képviselője:   Stieber József, ügyvezető 

Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős személy és elérhetősége: 
Budayné Dr. Sztrehovszki Katalin 

buday.katalin@stieber.hu 

 

3. Tájékoztatás az Ön személyes adatainak kezeléséről 
 

3.1.  Weboldalunk látogatóinak adatai 
(1)  A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el 

a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, 
internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája 
létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes 
cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy 
internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó 
eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), 
amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az 
Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott 
szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a 
felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. 

(2)  A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első 
látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre 
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a 
honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy 
linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(3)  A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap 
első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó 
adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. 
Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció 
igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció 
igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy 
a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, 
elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken 
keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

3.2.  Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 
(1)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is 

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

(2)  Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az 
általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 
•   a látogató által használt IP cím, 
• a böngésző típusa, 
•   a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 

•   a látogatás időpontja, 
•   a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 

(3)  A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. 
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, 
vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb 
böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de 
ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható 
legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás 
lehetőségét. 
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-
amitweboldak-haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-managecookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-managecookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-managecookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-managecookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-
privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy 
bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően 
működni cookie-k nélkül. 

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

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik: 
a)  Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a 
weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, 
a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – 
különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését 
egy látogatás során. 
Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális 
látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző 
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer. 
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. 
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 

b)  Hozzájárulást igénylő sütik: 
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a 
felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás 
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen 
adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze 
az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül 
nem adhatók át harmadik személy számára. 

c) Használatot elősegítő sütik: 
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói 
élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. 
Az adatkezelés időtartama 6 hónap. 

d)  Teljesítményt biztosító sütik: 
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage 

Google AdWords sütik - erről itt tájékozódhat: 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

 

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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4. Az érintettek jogai 
 

Az érintett a Társasággal szemben a Társaság általi adatkezeléssel összefüggő jogai 
érvényesítésével kapcsolatos kérelmeit a Társaság ügyvezetőjének vagy a 
Társaságnál az adatvédelemért felelős személynek küldheti el e-mailen vagy más 
módon. 
 

4.1.  A hozzáféréshez való jog 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha 
ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
a) az adatkezelés célja; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az 

Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy 
ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 
és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen; 

f) a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ; 
h) automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

(2)  Ha a személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül 
sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozó megfelelő garanciákról. 

 

A Társaság a Társaságnál az adatvédelemért felelős személy útján a kérelem 
beérkezését követő 30 napon belül ingyenesen látja el az érintettet a 
szükséges tájékoztatással. A Társaság a személyes adatok másolatát 
kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további 
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű 
mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmét, a fenti információkat elektronikus formában kell rendelkezésre 
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Ha a Társaság nem tesz 
intézkedést az érintett kérelme nyomán, haladéktalanul, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett panaszt 
nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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4.2.  A helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 
bejelentett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles az 
érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy, ha azt 
az adatkezelés célja indokolja, a hiányos személyes adatokat az érintett 
kiegészítő nyilatkozata alapján kiegészíteni. Amennyiben az érintett hitelt 
érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést 
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott 
elérhetőségen keresztül értesíti az érintett személyt. 

 

4.3.  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok 
valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
e) a személyes adatokat az Adatkezelőnek az alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy  
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor. 
(2)  Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentebb írtak 

értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az érintett 
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

(3)  Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés 
szükséges, többek között: 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog 
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt 
az adatkezelést; vagy  
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d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 

4.4.    Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
a) 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; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és 
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) 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.  

(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen 
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, 
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

(3)  A Társaság az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

4.5.  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az 
adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

 A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, 
törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, vagy amellyel a személyes 
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. A Társaság az érintettet kérésére tájékoztatja e 
címzettekről. 

 

4.6.    Az adathordozhatósághoz való jog 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaságtól tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, ha: 
 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
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(2)  Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során 
az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő és egyéb adatkezelő) 
közötti közvetlen továbbítását. 
 

(3)  A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez 
való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti 
hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

4.7.  A tiltakozáshoz való jog 

 

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése 
ellen. Ebben az esetben a Társaság csak akkor kezelheti tovább a személyes 
adatokat, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2)  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó 
személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű 
okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

4.8.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

 Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – 
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az 
érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 
rendelkezéseit.  

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (weboldal: www.naih.hu; cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; 
telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36(1) 391-1410; email: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) 

 

4.9.  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(1)  Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság 
érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

(2)  Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes 
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül 
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről. 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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(3)  A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye 
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

4.10.  Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 

(1)  Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó 
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
– sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése 
szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése 
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

(2)  Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell 
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási 
helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a 
Törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett választása szerint – a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is 
megindíthatja. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi 
honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu 

 

5. Adatbiztonság 

5.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában 

 A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú 
jogosultságkezelési szabályok alapján férhetnek hozzá alkalmazottaink és 
alvállalkozóink. 

 Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen 
teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és 
fenntartása érdekében. 

 Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata 
kizárólag automatikus vírus és kártevő szűrés következtében lehetséges. 

 A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő rendszeres és 
folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított. 

 A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és 
üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönülten kezeljük. 

 Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk, a 
rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) 
védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk. 

 Honlapunk és rendszereink fejlesztése során már a tervezési folyamatba 
beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a 
fejlesztés során folyamatosan biztosítunk. 

 

 

 

 

http://www.birosag.hu/
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Amennyiben Társaságunknál adatvédelmi incidens következik be, azt a 
jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a 
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az 
adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az 
érintetteket is tájékoztatjuk róla. 
Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen 
adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és 
közzétesszük honlapunkon. 
Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztatónkat, 
illetve annak módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai 
kezeléséről. 
 

Budapest, 2020. április 07. 
 

 

 


