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Pallagné Kenéz Julianna szállásadó 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen tájékoztató ismerteti a Pallagné Kenéz Julianna szállásadó, mint adatkezelő által kezelt 

személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes 

adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velem kapcsolatba.  

  

1./ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

  
Pallagné Kenéz Julianna 5700 Gyula, Görbe u. 30. szám alatti székhelyű adatkezelő minden 

esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét 

és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szolgáltatásaimat igénybe vevő ügyfelek, 

magánszemélyek személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak 

arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelik. Az e 

tájékoztatóban foglaltakhoz minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartom magam, az 

itt leírtakat magamra nézve kötelezőnek tartom. 

 

Fenntartom ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, 

ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogom. Kérem, amennyiben kérdése van az e 

tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekem. A tevékenységemmel 

kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, illetve bizonyos esetekben az 

adatkezelés jogszabályi kötelezettségen, szerződésen, a szerződés megkötését megelőzően az 

érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges indokon, illetve az adatkezelő jogos 

érdekén alapul. 

 

Adatkezeléseim megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek: 

 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 

„GDPR”) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („tv.”). 

  

Ki a felelős személyes adatainak kezeléséért? 

 

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős: 

Név: Pallagné Kenéz Julianna 

Székhely: 5700 Gyula, Görbe u. 30. 

Személyes átvétel itt: 5700 Gyula, Görbe u. 30. 

Telefon: +36-30-253-8646 

E-mail: julianna.kenez@gmail.com 

Adószám: 7775588-1-24 

Engedélyszám: 133/2007. 

 

Fogalom meghatározások 

 

mailto:hello@kihelyezettmarketing.hu
mailto:hello@kihelyezettmarketing.hu
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 „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; 
 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az 

uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja; 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 „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; 

 „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; 

 „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. 

  

MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre? 

 

Az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását 

kérjük Öntől.  

 

adatkezeléssel érintett adatkör: a vendégkönyv vezetéséhez a jogszabályban 

(önkormányzati rendeletben) előírt adatok,  

az adatkezelés célja: az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó adatszolgáltatás miatti 

nyilvántartás,  

az adatkezelés időtartama: a vendégkönyv beteltétől számított 5 év. 

 

adatkezeléssel érintett adatkör: az érintett részére kiállított számlán szereplő, a 

jogszabályban előírt adatok,  
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az adatkezelés célja: a számviteli és adó jogszabályokban meghatározott nyilvántartási, 

bevallási kötelezettségek teljesítése,  

az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározott időtartam (8 év). 

 

Az előzőekben részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban az érintett jogai: az érintett 

személy (az, akinek a személyes adatait kezelem) 

1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

2. kérelmezheti azok helyesbítését, 

3. kérelmezheti azok törlését, 

4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes 

adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne 

semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen 

túlmenően más céllal az adatot ne kezelje), 

5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa cégünk. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az adatkezelő minden szükséges 

technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes 

adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) 

elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, 

valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az 

érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az 

adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 

intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek) 

 

Weboldalunk használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, 

amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle 

módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk 

tartalmazhatják az Ön 

1. egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra 

vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához 

szükséges szoftverrel; 

2. egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát; 

3. a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére, 

4. az operációs rendszerre és rendszer beállításokra; 

5. az országra és időzónára; és 

6. a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat; 

7. a Weboldalainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és 

megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint 

8. elérési időket és referer URL fejléceket. 

Weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek 

alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek 

közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az 

adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Ilyen lehet a 

Google, Facebook, Hotjar, Salesautopilot. 
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Weboldalunkon vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák 

vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy 

vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt.  

 

 

Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra 

vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok 

gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából. Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle 

típusát alkalmazzuk: 

·           

o Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez 

szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális 

cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön 

beállításait a weboldalunkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy 

amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Támogatást nyújtanak 

biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során. 

o Statisztika: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé 

teszik számunkra weboldalunk működésének javítását. Bizonyos esetekben 

ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és 

megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k 

elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az 

oldal működését. 

o Marketing: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi 

hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalunkon található tartalmak 

közösségi médián keresztül történő megosztását.  A (harmadik felek által 

használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik 

az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését, mind a Mi 

weboldalunkon, mind más oldalakon. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k 

alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen 

cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek 

kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön 

nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb 

közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi 

médián keresztül. 

 

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. 

Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. 

Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le 

tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, 

amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és 

számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 

  

2./ AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 

visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, 

illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

 

http://www.aboutcookies.org/


 

5 

 

Public 

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, 

de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a 

lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük. 

 

 

Tájékoztatáshoz való jog: 

 

A szállásadó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, 

ugyanakkor precíz módon nyújtsa. 

 

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken 

keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását 

követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben 

cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük. 

 

Az érintett hozzáféréshez való joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes 

adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a 

felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 

1. az adatkezelés céljai; 

2. az érintett személyes adatok kategóriái; 

3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

(Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

7. az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 

hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

 

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 

továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

 

Helyesbítés joga: 
E-jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

Törléshez való jog: 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat: 

1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 
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2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg; 

5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges: 

1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek 

esetén, tehát ha: 

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

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

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

felhasználásának korlátozását 

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

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell. 

 

Adathordozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

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

és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Tiltakozás joga: 
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. A 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az 

adatok e célból nem kezelhetők. 
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Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a 

fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Visszavonás joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Eljárási szabályok: 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 

megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 

törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

Kártérítés és sérelemdíj: 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 

vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 

adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 

felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 

adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha 

több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó 

érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott 

károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a 

teljes kárért. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: 
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Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (NAIH) lehet bejelenteni. 

 

 

A hatóság címe: 
 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest Pf. 5. 

 Telefon: +36 1 391 1400 

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 

Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA 
A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben 

adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük 

weboldalunkon. 

Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén 

előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az 

ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. 

Ön az általunk nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a 

módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

  

  

  

  


