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BEVEZETES

A

term6szetes szerinelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben t6rlen6
vedelmer6l 6s az ilyrep u6"rok szabad araml6sdr6l, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kivll helye;zeser6l sz6t6 AZ EUROPA| PARLAMENT ES A TANACSi (EU)
2016/679 RENDELE:TE (a tovabbiakban: Rendelet) elofrja, hogy az Adatkezel1
megfelelS intezkedeiseket hoz annak erdek6ben, hogy az erintett r6szere a
szemelyes adatok kezel6sere vonatkozo, minden egyes tajekoztatast t6m6r,
atlStthato, ertheto e:; k1nnyen hozzaf6rhet1 formdban, vilagosan es k1zdrtLtetsen
megfogalmazva nyuj'tsa, tov6bbd hogy az Adatkezelo el6segiti az erintett jogarnak a
gyakorl6sat.

Az erintett el1zetes tajekoztatasi k1telezettseget az informacios 6nrendelkezesijogrol
6s az informdcioszaLtadsagrol 2011. evi CXll. t1rueny is elSirja.
Az alabbiakban olvashat6 tajekoztatdssal e jogszabdlyi kdtelezetts6gunknek tesz[ink
eleget.

A tajekoztatast kdz;t6 kell tenni a

tarsasag honlapjan, vagy az erintett szemely

reszere keresere meg kell k}ldeni.
I. FEJEZET
AZ ADAT KEZEL5 M EG N EVEZES E
E t6jekoztat6s kiad6ja, egyben az Adatkezel6:
C6gn6v: ldomok kft
Szekhely: 8p"1147.C;som6ri 0t 108
Cegjegyzekszdm : 0 1 -09-033995
Ad6szdrm : 1 0306297 -2-42
K6pviselo: Nemeth Tiborne
Telefo n sz6 m : 06209',7-03925

Fax:0612923022
E-mail cim: kati@idomok.hu
Hon lap: www. idomokl. hu

(a tovSbbiakban : T6rrsas6g)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZOK MEGNEVEZESE
AdatfeldolgozS'. az aterm6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, ugynokseg
vagy b6rmely egyeb szerv, amely az adatkezelo neveben szem6lyes adatokat k.ezel;
(Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgoz6 igeinybevetelehez nem kell az 6rintett el6zetes beleegyez6se, de
szUks6ges a tdj6koztatdsa. Ennek megfeleloen a kdvetkez6 tajekoztatdst adjuk:

1.

Tdrsasigunk lT szolgfltat6ja

T6rsas6gunk a honlapja fenntartdsithoz 6s kezel6s6hez erdatfeldolgozot vesz
igenybe, aki az lT szolgaltatdsokat (tdrhely szolg6ltat6s) biztositja, 6s ennek
keretdben - a vele fenn6ll6 szerz6d6sUnk tarlamAig - kezeli a honlapon megadott
szemdlyes adatokat, az 6ltala v6gzett mrlvelet a szem6lyes; adatok t6roldrsa a
szerveren.
Ezen adatfeldolgoz6 megnevez6se a kovetkezo:
Cegnev: T6rhely. Eu Szolg6ltato Kft.
Sz6khely: 1097 Budapest, Konyves KSlmdn kor0t 12-14
Cegjegyzekszdm: 01 -09-909968
Ad6sz6m : 1 457 1 332-2-42
Telefonszdm : +36-1 -7 8927 Bg
Fax: +36-1-7893789
E-mail cim: iroda@tarhely.eu

Tdrsas6gunk Ugyviteli programj6nak Uzemeltet6s6hez 6s ezzel dsszefUgg6sben az
adatok t6rol6shoz az alAbbi szolgdrltat6t veszi ig6nybe:
T6rsasdgunk Ugyviteli rendszer6nek Uzemeltet6je:
Cegnd;v: Progen kft
Szekhely: 1118. Bp. Homonna u. 8/a.
Cegjegyzeksz6m: 0'1 09 169361
Ad6szdrm : 1 07 881 10-2-43
Telefonszam: 06-1 -4Bl -9000
Fax: 06-1-481-9001
E-mail: info@progen, hu

2. Postai szolgSltat6sok, k6zbesit6s, csomagkrild6s

a

Ezen adatfeldolgozok Tdrsas6gunkt6l megkapj6k
megrendelt term6k
k6zbesitds6hez szUks6ges szem6lyes adatokat (6rintett neve, rtlme, telefonsz6ma),
6s ennek felhaszn6l6sdval kiszdllitja a term6ket.
Ezen:szolg6ltat6k:
Magyar Posta

Fut6rszolgdlat: Fdma Fut6rszolgdlat
C6gneiv: Fdma First kft
Szekhely:1194. Bp. Viola u.38.
CegjeEyzekszdm: 01 09 929804
Ad6sz:6m : 1 1 67 8526-2-43
Telefonszdm : 06-20-4954-0Bo

Fut6rszolgdlat: Pannon XP kft
Szekhely: 1183. Bp. Akad6ly u.15.
Cegjegyzeksz6m: 01 09 904082
Adosz6m : 1 44431 02\-2-43
Telefonsz6rm : 06-20.-77-33399

3. Konyvel6s, ad6tan6csad6s, konyvvizsg6lat

Tiirsas6gunk a 3. pontban megjelOlt feladatokra az alAbbi szolgiiltat6val mr-lkodik
egyUtt. Szolg6ltato megkap minden olyan adatot mely jogszab1lyi kdtelezetts6gek
teljesitesehez 6s feladatai elv6gz6s6hez szUks6ges.
Cegn6v: Profitad6 kft
Sz6khely: 1147. Cstimori ul112.
Cegjegyzeksziim: 01 09 686225
Ad 6szdm :

11

97 7 92tl-2-42

Telefonszam : 06-70.-3 1 B-3545
III. FEJEZET
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(1) Amennyiben a 1l6rsas6g hozzAjlrul6son alapul6 adatkezel6st kiv6n v6gezni, az
erintett hozzalarulds6t szemelyes adatai kezel6s6hez az adatkezel6si szabdly:zatban
meghatSrozott adatkl6ro lap szerinti tartalommal es tdjekoztatdssal kell kerni.
(2) HozzAj6rul6snak min6sUl az is, ha az 6rintett a T6rsasdg internetes honlapjdnak
megtekintese so16n bejelol egy erre vonatkoz6 negyzetet, dZ inforrniicios
t6rsadalommal osszefUggo szolg6ltat6sok igenybevetele so16n erre vonatkozo
technikai bedllit6sokat hajt vdgre, valamint b6rmely egyeb olyan nyilatkozat vagy
cselekedet is, amellt az adoll osszefUgg6sben az 6rintett hozzlarul6s6t szern6lyes
adatainak tervezett kezeles6hez egy6rtelmtien jelzi. A hallgatds, az elore bejel6lt
negyzet vagy a nem cselekves ez6rt nem min6sul hozzAj6ruldsnak.

(3) A hozzfljfrulAs az ugyanazon c6l vagy c6lok 6rdekeben vegzett 0sszes
adatkezelesi tev6kernys6gre kiterjed. Ha az adatkezel6s egyszerre tdbb celt is
szolg6l, akkor a ho,zzAjAruldst az osszes adatkezelesi c6lra vonatkoz6an meg kell
adni.

(a) Ha az 6rintett ho,zz1jArulds6t olyan ir6sbeli nyilatkozat keret6ben adja meg, amely
m6s Ugyekre is vonatkozik - pl, 6rtrSkes[t6si, szolg6ltat6si szerzod6s megkoterse - a

hozzajArulas

irdnti kerelmet ezektol a mds Ugyekt6l egyerterlm0en

megkU lOnboztetheto

m6don kell el6ad n i, erthet6 es kdn nye n hozzaflrheto fornrriban,
nyelvezettel. Az erintett hozzi4ArulAsat tartalmazo ilyen
nyilatkozat biirmely olyan r6sze, amely serti a Rendeletet, kotelez6 erovel nem bir.

vilSgos

6s egyszerti

(5) A Tdrsas6g nem kotheti szerz6des megkot6s6t, teljesiteset olyan szem6lyes
adatoli kezel6s6hez valo hozzdjArulSs megadds6hoz, amelyek nem szUks6gesek a
szerz(rd6s teljesites6hez.

(6) A hozzi4ArulSs visszavon6s6t ugyanolyan egyszerui m6don kell lehetov6 tenni,
mint annak megad6s6t.

(7) Ha a szem6lyes adat felv6tel6re az 6rintett hozzAjArulSr;5val kerUlt sor, az
adatkerzel6 a felvett adatokat torvdny elt6ro rendelkez6s6nr:k hidnydban a r{t

vonatk:oz6 jogi kotelezetts6g teljesit6se celj6b6l tov6bbi kul6n hozziljArul6s n6lkUl,
valamint az 6rintett hozzalArul6sdnak visszavon6s6t k6vetoen is kezelheti.
2. Jogi kcitelezetts6g teljesit6s6n alapu16 adatkezel6s

(1) A.iogi k6telezettsdgen alapulo adatkezel6s eset6n a kezelherto adatok kdr6re, az
adatkerzel6s c6lj6ra, az adatok t6rol6s6nak idotartam1ra, a cimzettekre az alapul
szolgiil6 jogszabaly rendelkez6sei irdnyadok.
(2) A jogi kotelezetts6g teljesft6se jogcfm6n alapulo adatkezel6s az erintett
hozz6l6rulasdt6l fUggetlen, mivel az adatkezel6st jogszabaly hat6rozza meg. Az
6rintettel az adatkezel6s megkezd6se el6tt ezesetben kdz:6lni kell, hogy az
adatkerzel6s kotelezo, tovdbb6 az erintettet az adatkezeles; megkezdese el6tt
egy6rtelmuen 6s r6szletesen t6jekoztatni kell az adatai kezerl6s6vel kapcsolatos
minden t6nyrol, igy kUlonosen az adatkezel6s celj6rol ris jogalapjd16l, az
adatkelzel6sre 6s az adatfeldolgoz6sra jogosr.rlt szem6ly6rol, az adatkezel6s
id6tafiamdr6l, a116l, ha az 6rintett szem6lyes adatait az adalkezelo a 16 vonatkozo
jogi kcitelezetts6g alapj6n kezeli, illetve arr6l, hogy kik ismerhetikr meg az adatokat. A
t6jekoztatilsnak ki kell terjednie az 6rintett adatkezel6ssel ka;ccsolatos jogaira 6s
jogorvoslati lehet6s6geire
Kdtelezo adatkezel6s eset6n
t6jekoztat6s
megtort6nhet az elobbi inform6ci6kat tartalmazo jogszab6lyi rrendelkez6sekre valo
utal6s nyilv6noss 6gra hozatal6val is.

is.

a

3. Az 6rintett jogainak el6segit6se
A T6nsas6g valamennyi adatkezel6se sor6n koteles biztositani az 6rintett jogainak
gyakorl6siit.

IV. FEJEZET

LATOGATOI ADATKEZELES A TARSASAG HONLAPJAN
suTlx (cooKrE) ALKALMAZASAROL

.

TA.IETOZTATAS

1. A honlapra l6togatot a honlapon t6jekoztalni kell a sUtik alkalmaz1sArol, 6s ehhez
a hoztzi\frul6siit kell k6rni.

2. Altal6nos t6j6koztat6s a siitikr6l
2.1. A, sUti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a megl6togertott weboldal kUld a
l6togato bongeszdj6nek (v6ltozon6v-ertek form6ban), hogy az elt1rolja 6s k6sobb
ugyanaz a weboldal be is tudja tdlteni a tartalm6rt. A sUtinek lehet 6rv6nyess6ge,

ervenyes lehet a b6ng6sz6 bezdr6saig, de korl6tlan ideig is. A kesobbiekben rninden
HTTP(S) k6r6sn6l erzeket az adatokat is elkUldi a bdngeszo a szervernek. Ez:6ltal a
felhaszn6lo gepen l6v6 adatokat m6dositja.

2.2. A sUti

l6nyege.', hogy az weboldal szolg6ltatdsok term6szet6n6l fogva s;lUks6g
van arra, hogy egy felhaszn6lot megjeloljdn (pl. hogy belepett az oldalra) 6s annak
megfeleloen tudja a kovetkezokben kezelni, A veszelye abban rejlik, hogy err6l a
felhaszn6lonak nem minden esetben van tudom6sa 6s alkalmas lehet arra, hogy
felhaszn6lot k6vess;e a weboldal Uzemeltetdje vagy m6s szolg6ltato, akinek a
tartalma be van epitve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics, AdVVords),
ez{ltal profil jon letre r6la, ebben az esetben pedig a sUti tartalma szem6lyes a<latnak

tekintheto.

2.3. A sUtik fajtai:
2.3.1. Technikailag elengedhetetlenUl szUks6ges munkamenet (session) sUtik:
amelyek nelkUl ar. oldal egyszerrien nem mrik6dne funkcion6lisan, ezek a
felhaszniil6 azonositdsdhoz, pl. annak kezel6sehez szUks6ges, hogy bel6pett-e, mit
tett a kosdrba, stb. llz jellemz6en egy session-id let6rol6sa, a tobbi adat a sz€rrveren
kerUl tdrol6sra, ami igy biztons6gosabb. Van biztonsdgi vonatkozdsa, ha a s,ession
sUti erteke nem j6l van generSlva, akkor session-hijacking t6madds vesz6lye fenn6ll,
ez6rL feltetlenUl szUks6ges, hogy megfeleloen legyenek ezek az 6rt6kek gener6lva.
M6s terminologiSk session cookie-nak hivnak minden sUtit, amik a bdng6szob6l valo
kilep6skor t6rlodnek (egy session egy bdng6sz6haszndlat az elindit6stol a kilepesig).
2.3.2. Haszndlatot elosegito sUtik: igy azokat a sUtiket szokt6l nevezni, arnelyek
megjegyzik a felhaszn6lo v6laszt6sait, peld6ul milyen formdban szerertn6 a
felhaszn6lo az oldalt latni. Ezek a fajta sUtik lenyeg6ben a sUtiben tdrrolt ber6llft6si
adatokat jelentik.
2.3.3. Teljesitmenyt biztosito sUtik: bdr nem sok kdzUk van a "teljesltm6n'y"-hez,
6ltal6ban igy nevr-.zik azokal a sUtiket, amelyek inform6ci6kat gyrijtenek a
felhaszn6l6nak a rneglStogatott weboldalon belUli viselked6s6rol, eltdltott iclejer6l,
kattintdsairol. Ezek jellemz6en harmadik fel alkalmazdsai (pl. Google An,alytics,
AdWords, vagy \(andex.ru sUtik). Ezek a l6togatorol profilalkot6s k6szites6re
alkalmasak.
A Google Analytics r;Utikrol itt tAjekozodhat:
https://developers.qooqle.com/analvtics/devguides/collection/analyticsis/cookie=
usaqe
A Google AdWords sUtikrol itt t6jekozodhat:
https //s
:

uppo

rt. g ooq I e. co m/ad wo rd s/a n swe r/24 07 7 B 5 ? h | = h u

2.4. A sUtik h;aszn5latdnak

nem k6telez6.
Vissza6llithatja bdngtreszlje bedllit6sait, hogy az utasltsa el az dsszes cookie-'t, vagy
hogy jelezze, ha a rendszer 6ppen egy cookiet kUld. A legtobb bong6szo ugyan
elfogad6sa, enged6lyez6se

alapertelmezettk6nt automatikusan elfogadja a sUtiket, de ezek 6ltraldban
megvSltoztathatoak annak 6rdek6ben, hogy megakad6lyozhat6 legye,n az
automatikus elfogad6s es minden alkalommal felaj6nlja a vAlasztAs lehetos6g6t.
A fegn6pszerfibb bcingrisz6k stiti be6llit6sair6l azalibbi linkeken tij6koz6dhat
. Google c h rome : h1tps. //s u ppo rt. g ooq le. com/acco u nts/a n sw er I 6 1 4 16 ?
h =hu
. Firefox:
://su
lla.o
iltasa-am
|

weboldak-haszn
. Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-.hu/internetexplorrgr/delete-manaqe-cookies#ie= ie- 1 1
. Microsoft |nternet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-.hu/internetexplorrer/delete-manaoe-cookies#ie=ie- 1 0-wi n-7
. Microsoft lnternet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-l'ru/internetexp lo rr:r/d elete-m an age-cookies#ie= ie-9
' Micrclsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.comihu-hru/internetexp lo rr-.r/delete-m anage-cookies#ie= ie-8
. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-1(l/edqe-privacy-faq
. Safari : https://su pport. apple. com/h u-h u/HT20 1 265

Minde;zek mellett azonban felhivjuk a figyelmet arra, hogy el6fordulhat, hogy
bizonyos webhelyfunkciok vagy -szolgaltat6sok nem fognak megfelelden mrikodni
cookie-k n6lkUl.

3. T6jekoztat6s a T6rsas6g honlapjan alkalmazott

sUtikr6l:

3,1. A sUtik 6ltal kezelt adatkdr: T6rsas6gunk honlapja a weboldial haszn6lata sor6n
a l6tog1at6rol, illetve az {ltala bong6sz6sre haszn6lt eszkozrol a:z al6bbi adatokat
r6gzlti 6s kezeli:
. a lStogato 6ltal haszn6lt lP cim,
. a bdng6szo tipusa,
. a b6ng6sz6sre haszn6lt eszkdz oper6ci6s rendszer6nek jellem;uoi (be6llitott nyelv),
. l6togatds idopontja,
. a megldtogatott (al)oldal, funkci6 vagy szolg6ltat6s.
. kattint6s.

3.2. A honlapon alkalmazott sutik
3.2.1. Technikailag elengedhetetlenril sztiks6ges munkamenert (session) sUtik
Az adatkezel6s c6lja: a honlap megfelelo mrjkddesenek biztosft6sa. Ezek a sUtik
weboldalt,
l6togatok bong6szhess;6k
ahhoz szUks6gesek, hogy
zokken6mentesen 6s teljes korrien haszndlhassdk annak funkcioit, a weboldalon
keres;:tUl el6rheto szolgdrltat6sokat, igy - tdbbek koz6tt- kUldnosr:n a ldtogato Altal az
adott oldalakon v6gzett muveletek megjegyzes6t egy l6togatSrs sor6n. Ezen sUtik
adatkezelds6nek idotartama kizf,rolag a l6togat6 aktu6lis l6togertds6ra vonatkozik, a

a

a

munkamenet v6gezt6vel, illetve

a

bong6sz6 bez6rSs6val

a

sUtik

e

faitfia

automatikusan tdrl6dik a sz6mitogeperol.
A kezr:lt adatk6r: AVChatUserld, JSESSIONID, portal-referer.
Ezen;adatkezel6s jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgdrltatdsok, valamint az
informiicios t6rsadalmi szolg6ltatdrsok egyes k6rd6seir6l sz6lo 2001. CVlll. torv6ny
(Elkertv.) 13/A. $ (3) bekezd6se, amely szerint a szolg6ltat6 a szolgdrltat6s nyujtdsa
celjdrb6l kezelheti azon szem6lyes adatokat, amelyek a szoll35ltatdrs nyfjtAsAhoz
technikailag elengedhetetlenUl szUks6gesek. A szolg6ltatonak az egyeb feltetelek
azonossdga eset6n 0gy kell megvdlasztania 6s minden esetben oly m6don kell
Uzemr:ltetnie az inform6cios t6rsadalommal osszefUgg6 szolgdlltat6s nyujt6sa sor6n
alkalmazott eszkozoket, hogy szem6lyes adatok kezel6s6re csetk akkor kerUljon sor,

ha ez a szolg6ltatdts ny0jtdrsiihoz 6s az e tdrv6nyben meghat6rozott egyeb c6lok
teljesUles6hez feltetlenUl sziiks6ges, azonban ebben az esetben is csak a szUks6ges
mertekben es ideig,
3.2.1. Haszndlatot el6segit6 sritik:
Megjegyzik a fell'raszn616 v6lasztdsait, pelddul milyen form6ban szeretn6 a
felhaszn6lo az oldarlt ldtni. Ezek a talta sUtik lenyeg6ben a sUtiben tdrolt belallit6si
adatokat jelentik.
Az adatkezel6s jogerlapja a l6togato hozzAj1rulAsa.
Az adatkezeles c6ljra: A szolg6ltatds hat6konysdgdnak novel6se, felhasznAloi r5lm6ny
novel6se, a ilronlap haszniilatdnak k6nyelmesebb6 t6tele.

3.2.2. Teljesitm$nr1t biztosit6 stitik:
lnform6ciokat gyuijtenek a felhaszn6lonak a megl6togatott weboldalon beluli
viselked6s6rol, elt6ltott idejerol, kattint6sai16l. Ezek jellemz6en harmarJik fel
alkalmaz1sa i (p l. G oog le An a lytics, AdWord s).
Az adatkezel6s jogerlapja: az 6rintett hozzajArulAsa.
Az adatkezel6s c6lja: a honlap elemz6se.

V. FEJEZET

TAIExozTATAS Az ERINTETT SzEMEIv .IocAIRoL

l.

f.6rintett jogai rdviden osszefoglalva:

1. Atlathato tdjekoztat6s, kommunik6cio 6s az erintett joggyakorlds6nak eloselgit6se
2. Elozeles t6jekozird6shoz valo jog - ha a szem6lyes adatokat az 6rintettol gy'rljtik
3. Az erintett t6jeko;:tatdsa 6s a rendelkez6s6re bocs6tand6 informdrciok, ha a
szem6lyes adatokat az adatkezel6 nem t6le szerezte meg
4. Az 6rintett hozzAt6r,6sijoga
5. A helyesbiteshez valo jog
6. A torl6shez valo jog (,,a2 elfeledteteshez val6 jog")
7. Az adatkezel6s krtrl6tozitsAhoz valo jog
B. A szemelyes adatok helyesbftes6hez vagy t6rles6hez, illetve az adatkezel6s;
ko rl dtoz6rs ahoz ka pcsolod o e rtes ftesi kote lezetts6g
L Az adathordozhatosSghoz val6 jog

10. A tiltakozdshoz rral6 jog
11. Automatiztil dont6shozatal egyedi Ugyekben, bele6rtve a profilalkot6st
12. KorlAloziisok
13. Az 6rintett t6jekoztatAsa az adatv6delmi incidensrol
14. A felUgyeleti hatosSgn6l tdrten6 panaszt6telhez valo jog (hat6sdgijogorvoslathoz
valo jog)
15. A felUgyeleti hat,cs6ggal szembeni hatekony bf rosdgi jogorvoslathoz valo jog
16. Az adatkezel6ve,l vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hatekony blrosdgi
jogorvoslathoz val6 iog

ll. Az 6rintett jogai r6szletesen:

t..-Atlatnat6 t6j6koztatas, kommunikdci6 6s az 6rintett joggyakorl6s6nak

el6segit6se

1.1. Azt adatkezelonek az 6rintett r6sz6re a szem6lyes adatok kezel6sere vonatkozo
valamennyi inform6ciot 6s minden egyes t(tjekoztal6st tdmor, iitl6that6, 6rthet6 es
konnyen hozzAf5rheto form6ban, vil6gosan 6s kOzerthetoen rnegfogalmazva kell
nyfjtania, kUlonosen a gyermekeknek cimzett b6rmely infornrdci6 eset6ben. Az
informiici6kat ir6sban vagy m6s modon - ide6rtve adott esetben az elektronikus utat
is - kerll megadni. Az 6rintett k6r6s6re sz6beli t6jekoztatSs is adhat6, felt6ve, hogy
m6s m6don igazoltdk az 6rintett szem6lyazonossdgdt.
1.2. Az: adatkezel6nek el6 kell segltenie az 6rintett jogainak a gyiakorlds6t.
1.3. Az adatkezel6 indokolatlan k6sedelem n6lkUl, de mindenf6lek6ppen a k6relem
beerkezes6tol sz6mitott egy honapon belUl tdjekoztatja az 6rintettet a jogai
gyakorl6s6ra irdnyul6 k6relme nyom6n hozott int6zked6sekrol. E hatarido a
Rendeletben irt felt6telekkel tovdbbi ket honappal meghosszabbithat6. amelyrol az
6rintettet t6jekoztatni kell.

1.4. Hla az adatkezelo nem tesz int6zked6seket az 6rintett kerelme nyomdn,
k6sedellem n6lkUl, de legk6s6bb a k6relem be6rkez6setol sz6mitott egy honapon
belul trijekoztatja az 6rintettet az intezked6s elmaraddsdnak okair6l, valamint arrol,
hogy az 6rintett panaszt ny0jthat be valamely felUgyeleti hiatos6gn6l, es elhet
bf ros69i jogorvoslati jogSval.

1.5. Az adatkezelo az inform6ciokat 6s az 6rintett jogairol sz6lo t6jekoztatdst es
int6zked6st d't.lmentesen biztositja, azonban a Rendeletben irt esetekben dij
sz6mithat6 fel,
A r6szletes szab6lyok a Rendelet 12 cikke alatt tal6lhatok.

2. El6zetes tdj6koz6ddshoz val6 jog
gyfijtik

-

ha a szemrilyes adatokat az 6rintett5l

2.1. Az 6rintett jogosult arra, hogy az adatkezel6ssel osszerfUgg6 tenyekrol 6s
informrici6kr6l az adatkezel6s megkezdeset megelozoen tZrjekoztat6st kapjon.
Ennek keret6ben az erintettet tdjekoztatni kell:
a) az adatkezel6 es kepviseldje kileterol 6s el6rhetos6gei16l,
b) az erdatv6delmi tisztvisel6 el6rhetosegei16l (ha vpn ilyen),

c) a szem6lyes adatok tervezett kezel6s6nek celj6rol, valanrint az

adatkezel6s

jogalapj6rol,

d) jogos 6rdek 6rv6nyeslt6s6n alapul6 adatkezel6s eset6n, az adatkezelo vagy
harmadik fel jogos 6rdekeirol,
e) a s;zem6lyes adatok clmzettjeir6l - akikkel a szem6lyes adatot kozlik - , illetve a
clmzeltek kategori6i16l, ha van ilyen;
e) adott esetben annak t6ny6rol, hogy az adatkezel6 harmadik orszdgba vagy
nemzertkozi szervezet r6sz6re kiv6nja tov6bbitani a szem6lyes arJatokat.

2.2. A tisztess6ges 6s dtldthato adatkezel6s biztosltsa erdek6ben az adatkezelonek
az 6rinteltet a kdvetkez6 kieg6szlt6 inform6ciokrol kell tajekoztatnia:
a) a s;rem6lyes adatok t6rol6s6nak idotartam6rol, vagy ha ez nem lehets6ges, ezen
idotartam meghat6roz6s6nak szempontjairol ;
b) az 6rintett azon jog6rol, hogy k6relmezheti az adatkezel(itol a 16 vonatkozo
szem6lyes adatokhoz valo hozz6f6r6st, azok helyesblt6set, tOrleset vagy

kezel6s6nek korlatczitsAl, es tiltakozhal az ilyen szem6lyes adatok kezel6ser ellen,
valam i nt az 6ri ntett iadathordozhatos6g h oz v alo jogarol ;
c) az erintett hozzA.i(trul6s6n alapulo adatkezel6s eset6n arr6l, hogy

a hozzfljlrulAs
b6rmely idopontban tdrt6n6 visszavonlsAhoz valo jog, amely nem erinti a

visszavonds elott a hozzdjArulSs alapjan vegrehajtott adatkezel6s jogszertis6grit;
d) a felUgyeleti hat6sAghoz cimzett panasz benyfjtSsdnak jog6rol;
e) arrol, hogy a s;zem6lyes adat szolg6ltatdsa jogszabdlyon vagy szerzdd6ses
kdtelezetts6gen alapul vagy szerzod6s kot6s6nek el6feltetele-e, valamint hrrgy az
erintett kdteles-e a szem6lyes adatokat megadni, tov6rbb6 hogy milyen lehets6ges
kovetkezm 6 nye kke I j 6 rh at az adalszol g 6ltatds e m a rad 5sa ;
f) az automatizSlt dont6shozatal t6nyerol, ide6rtve a profilalkotdst is, villamint
legalSrbb ezekben az esetekben az alkalmazott logikdrol, 6s arra vonatlsoz6an
erthet6 informdcioklrol, hogy az ilyen adatkezel6s milyen jelent6s6ggel, 6s az
6rintettre n6zve mily'sn v6rhato kovetkezm6nyekkel bir.
i

I

2.3. Ha az adatkezelo a szem6lyes adatokon a gyr-ljtesUk c6ljdtol eltdro celbol
tov6bbi adatkezel6st kiv6n v6gezni, a tov6bbi adatkezel6st megel6zoen t6iekoztatnia
kell az 6rintettet err(51az elt6ro celrol 6s minden relev6ns kiegeszit6 informiici6rol.

Az elozetes tdj6koz6dAshoz valo jog rdszletes

szabAlyait

a

Rendelet 13. cikke

tarlalmazza.

3. Az 6rintett t6j6koztatisa 6s a rendelkez6s6re bocsitand6 informAci6k, ha
szem6lyes adatokat az adatkezel6 nem t5le szerezte meg

a

3.1. Ha az adatkezelo a szem6lyes adatokat nem az erintettol szerezte ffteg, az
erintettet az adettkezel6nek a szem6lyes adatok megszerzesetol sziimitott
legkes6bb egy hirnapon belUl; ha a szem6lyes adatokat az 6rintetterl valo
kapcsolattartds celjiAra haszniiljdk, legaldrbb az 6rintettel val6 elso kapcsolatfelv6tel
alkalm6val; vagy ha v6rhatoan m6s cimzettel is kdzlik az adatokat, legk6sobb a
szem6lyes adatok lso alkalommal valo kozl6sekor t6jekoztatnia kell az elt5bbi 2,
pontban irt t6nyekrol 6s informdciokrol, tov6bb6 az erintett szem6lyes adatok
kategori6irol, valamint a szemelyes adatok forr6s6r6l 6s adott esetben arrol, hogy
az

ad

atok

nyi lvA n osa

n hozz1fi 6rheto

fo rr6so kb6

| szArmazn a k-e.

3.2. A tov6bbi szabAlyokra az el6bbi 2. pontban (El6zetes tdjekoz6ddshoz valo jog)
irtak i16nyadok.
E t6jekoztatds r6szlretes szab6lyait a Rendelet 14. cikke tarlalmazza.

4. Az 6rintett hozziif6r6sijoga

4.1. Az 6rintett jogosult affa, hogy az adatkezelotol visszajelzest kapjon arca
vonatkoz6an, hogy szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, es ha ilyen
adatkezel6s folyamatban van, jogosult arra, hogy a szem6lyes adatokhoz es az
elobbi 2-3. pontban irt kapcsol6d6 inform6ci6khoz hozzAf6r6st kapjon. (Rendellet 15.
cikk).

4.2. Hit szem6lyes adatoknak harmadik orszdgba vagy nemzetkttzi szervezet r6sz6re
tdrten6 toviibbitiisdra kerUl sor, az 6rintett jogosult arra, hogy tdjekoztat6st kapjon a
tov6bb'itdsra vonatkozoan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelel6 garanciSkr6l.
4.3. A;z adatkezelonek az adatkezel6s tdrgy6t kepezo szem6lyres adatok m6solatdt
az 6rirrtett rendelkez6s6re kell bocsStania. Az 6rintett 6ltal kert tov6bbi mdsolatokert
az adatkezel6 az adminisztrativ kdltsegeken alapul6, 6szszerri merlekri dijat
sz6mithat fel.

Az 6ritttett hozzaflresi jog6ra vonatkoz6 r6szletes szab6lyokat a Rendelt 15. cikke
tarlaftnazza.
5. A helyesbit6shez val6 jog

5.1. A;z erintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az Adatkezelo indokolatlan k6sedelem
nelkUl helyesbitse a rA vonatkozo pontatlan szem6lyes adatokat.

5.2. Figyelembe v6ve az adatkezel6s celj6t, az 6rintett jogosult arra, hogy kerje a
hi6nyos szem6lyes adatok - egyebek mellett kiegeszito nyilatkozat ftjan torteno kiegeszites6t is.

Ezen s;zab6lyokat a Rendelet 16. cikke tarlalmazza.
6. A tirrl6shez val6

jog

(,,a2 elfeledtet6shez va16

jog")

6.'1. A,z drintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az adatkezelo indokolatlan k6sedelem
nelkUl tdrdlje a 16 vonatkoz6 szem6lyes adatokat, az adatkezek5 pedig kdteles arra,
hogy raz 6rintettre vonatkozo szem6lyes adatokat indokolatlan k6sedelem nelkUl
tO16lje ha

a) a rszem6lyes adatokra mdr nincs szUkseg abbol a c6lbrll, amelybol azokat
gyrijtoltek vagy m6s m6don kezelt6k;
b) az 6rintett visszavonja az adatkezel6s alapj6t kepezo hctzzAjArulds6t, es az
adatkerzel6snek nincs m6s jogalapja;
c) az ririntett tiltakozik az adatkezel6se ellen, 6s nincs elsobbseiget 6lvez6 jogszerrl
ok az iadatkezel6sre,
d) a sz:em6lyes adatokat jogellenesen kezelt6k;
e) a s:remelyes adatokat az adatkezelore alkalmazando unios vagy tag6llami jogban
eloirt jcgi kotelezetts6g teljesitesehez td16lni kell;
f) a rszem6lyes adatok gyrljtesere kOzvetlenUl gyermeknek kin6lt, inform6cios
tdrsadalommal dsszefUggo szolg6ltat6sok kinSl6rs6val kapcsolatosan kerUlt sor.
6.2. A torldshez valo jog nem 6rv6nyesithet6, ha az adatkezel6s szUks6ges
a) a v6lem6nynyilvdnltds szabads6g6hoz es a t6jekozod6shoz valo jog gyakorldsa
celj6bril;
b) az adatkezel6re alkalmazando uni6s vagy tag6llami jog szerinti kotelezetts6g
teljesil6se, illetve kdz6rdekb6l vagy az adalkezelore ruhSzott kdzhatalmi jogositv6rny
gyakorl6sa keret6ben vegzett feladat v6grehajt6sa celjdbol;
c) a nelpeg6szs6gUgy terUlet6t 6rinto k6z6rdek alapjdn;

d) a kozerdekti arohivSlds celjAbol, tudom6nyos 6s tOrt6nelmi kutat6si cdlb<il vagy
statisztikai c6lb6l, ermennyiben a torl6shez valo jog val6szinrisfthet6en lehetr-.tlenn6
tenn6 vagy komolyarn vesz6lyeztetn6 ezt az adatkezelest; vagy
e) jog i ig6nyek eloterrjeszt6s6hez, 6rv6nyeslt6s6hez, il letve v6delm6hez.

A

t6rleshez valo logra vonatkozo r6szletes szabdlyokat

a

Rendelet 17, cikke

lartalmazza.
7. Az adatkezel6s l<orlAtozAsAhoz val6 jog

7.1. Az adatkezelds korl6rtozdsa eset6n az ilyen szem6lyes adatokat a tdrol6s
kivetelevel csak az: 6rintett hozz{jArul6s6val, vagy jogi igenyek el6terjeszt6s6hez,
6rv6nyesit6s6hez rragy v6delm6hez, vagy m6s term6szetes vagy jogi szem6ly
jogainak v6delme 6rdekeben, vagy az Uni6, illetve valamely tag6llam fontos
koz6rdek6bcil lehet kezelni.
7.2. Az erintett jogosult arra, hogy k6r6s6re az Adatkezel6 korl6rtozza az adatkezelest
ha ha az alabbiak valamelyike teljesUl:
a) az erintett vitatja a szem6lyes adatok pontoss6gAt, ez esetben a korl6tozAs arra az

idotaftamra vonatkozik, amely lehet6v6 teszi, hogy az Adatkezel6 ellen6rizze a
szem6lyes adatok prontoss6gdt;
b) az adatkezel6s jogellenes, 6s az erintett ellenzi az adatok tdrl6s6t, 6s e hely'ett keri
azok felhaszn6lds6nak korl6to zdtslft;
c) az Adatkezelonel< m6r nincs szUks6ge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6lj6b6l,
de az erintett igenyli azokat jogi igenyek eloterjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6s6herz vagy
vedelm6hez, vagy

d) az 6rintett tiltallozott az adatkezel6s ellen; ez esetben a

korlAtozdrs arca az
idotartamra vonatkozik, amig megdllapit6sra nem kerUl, hogy az adatkezeld jogos
indokai els6bbsegell 6lveznek-e az 6rintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezeles korl6toz6s6nak feloldds6rol az erintettet elozetesen t6jelioztatni
kell.

A vonatkozo szabalyokat a Rendelet 18. cikke tar\almazza.

8. A szemrilyes adatok helyesbit6s6hez vagy torl6s6hez, illetve az adatlrlezel6s
ko rl6toz6sd h oz ka pcs o od 6 6rtesit6s i kcitelezetts6 g
Az adatkezel6 mindlen olyan cimzettet t6jekoztat valamennyi helyesbft6sr6l, tr5rlesr6l
vagy adatkezel6s-korl6toz5sr6l, akivel, illetve amellyel a szem6lyes adatot k0zdlt6k,
kiv6ve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ardnytalanul nagy erofeszit6st ig6nyel. Az
erintettet ker6sere ev adalkezelo t6j6koztatja e cfmzettekrol.
I

E szabAlyok a Renclelet 19. cikke alatt tal6lhatok.
9. Az adathordozhat6sdghoz va16 jog

A Rendeletberr irt felt6telekkel az 6rintett jogosult arra, hogy a 16 voniatkoz6,
fltala egy adatkezelo rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes adatokat tagolt, sz6les
korben haszndlt, gtippel olvashat6 formdtumban megkapja, tovdbb6 jogosult arra,
hogy ezekel az aclatokat egy m6sik adatkezel6nek tov6bbftsa an6lkUl, ft6rgy ezt
9.1.

akadAlyoznl az az adatkezelo, amelynek a szem6lyes adatokat
bocsdtotta, ha
a) az adatkezel6s hozzttjiuul6son, vagy szerz6d6sen alapul; es
b) az erdatkezel6s automatizSlt modon tort6nik.

9.2.

l\z 6rintett kerheti a

a

rendelkez6s6re

szem6lyes adatok adatkezel6k kdzotti kdzvetlen

tov6bb,it6s6t is.

9.3. Az adathordozhatosdghoz valo jog gyakorliisa nem sertheti a Rendelel 17.
cikket (A tdrleshezvalo jog (,,a2 elfeledteteshez va16 jog"). Az adtahordozhatosAghoz
valo jcrg nem alkalmazando abban az esetben, ha az adatkezel6:s k6z6rdekrl vagy az
adatke,zelore ruh6zott kdzhatalmi jogosltv6nyai gyakorlSs6nak, keret6ben v6gzett
feladat vegrehajt6s6hoz szuks6ges. E jog nem 6rintheti hatr6nyosan mesok jogait es
szabadsdgait.

A r6szletes szab6lyokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
10. A tiltakozSshoz val6 jog

10.1.1\z erintett jogosult arra, hogy a sajdt helyzet6vel kapcsolatos okokbol b6rmikor
tiltako;:zon szem6lyes adatainak koz6rdeken, kozfeladat v6grehajtasan (6. cikk (1)
e)) , vagy jogos 6rdeken (6. cikk D) alapul6 kezel6se ellen, ideertve az emlitett
rendelkez6seken alapu16 profilalkot6st is. Ebben az esetben az adatkezelo a
szemelyes adatokat nem kezelheti tovdbb, kiv6ve, ha az adatke;zel6 bizonyitja, hogy
az adatkezel6st olyan k6nyszerito ereju jogos okok indokoljdk, ermelyek els6bbseget
6lveznek az 6rintett 6rdekeivel, jogaival 6s szabads6gaival szernben, vagy amelyek
jogi igi!nyek eloterjeszt6s6hez, 6rv6nyesit6sehez vagy v6delm6hez kapcsolodnak.

10.2.lla a szem6lyes adatok kezel6se kdzvetlen Uzletszerzes 6rdekeben t6rtdnik, az
erintett jogosult arra, hogy b6rmikor tiltakozzon a rd vonatkozo szem6lyes adatok e
celbol tdrteno kezel6se ellen, ide6rtve a profilalkot6st is, amenn'1iben az a k6zvetlen
Uzlets:rerz6shez kapcsol6dik. Ha az 6rintett tiltakozik a szem6ly'es adatok kozvetlen
Uzlets:rerz6s 6rdek6ben torteno kezel6se ellen, akkor a s;zem6lyes adatok a
tov6bhriakban e celbol nem kezelhetok.

Ezen jogokra legkesobb az 6rintettel valo els6 kapcsolatfelvetel sor6n
kifejezetten fel kell hivni annak figyelm6t, 6s az erre voniatkoz6 tdjekoztatdst
10.3.

egy6rtelmtjen 6s minden m6s informdciotol elkUlonitve kell megjerlenlteni.
'10.4. t\z 6rintett a tiltakozSshoz val6 jogot mriszaki eloiriisokon alapulo automatiz6lt
eszko;r6kkel is gyakorolhatja.

10.5. l-la a szem6lyes adatok kezel6s6re tudomAnyos 6s tdrtdnelmi kutat6si celbol
vagy s;tatisztikai celbol kerUl sor, az 6rintett jogosult arra, hogy' a sajdt helyzetevel
kapcsolatos okokbol tiltakozhasson a 16 vonatkozo szem6lyes adatok kezel6se ellen,
kiv6ve, ha az adatkezel6sre koz6rdekrj okbol v6gzett feladat v6grehajt6sa 6rdek6ben
van sz,Uks6g.

11. Automatizillt dtint6shozatal egyedi iigyekben, bele6rtve a profilalkot6st
1'1.1. Az erintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki 16 az olyan, kizdrolag autornatizdlt
adatkezel6sen - ide6ftve a profilalkotdst is - alapulo d6ntes hat6lya, amely rdr n6zve
joghat6ssal jArna vagy ot hasonlok6ppen jelent6s mertekben 6rinten6.

11.2. Ez a jogosultsdg nem alkalmazand6 abban az esetben, ha a d0nt6s:

a) az 6rintett 6s az adatkezelo

k6zotti szerz6d6s megk6t6se vagy teljresfffss

erdek6ben szUks6ges;
b) meghozatal1t azt adatkezelore alkalmazando olyan uni6s vagy tagdllami jcp teszi
lehetov6, amely az 6rintett jogainak 6s szabads6gainak, valamint jogos 6rderkeinek
v6delmet szolgdrl6 megfelel6 int6zked6seket is meg6llaplt; vagy
c) az 6 ri ntett kifejezrett hozzdjdrru l5s6 n a lapu l.

11.3. Az el6bbi ia) 6s c) pontjdban emlitett esetekben az adatkezelo koteles
megfelelo intezked6seket tenni az 6rintett jogainak, szabadsdgainak 6s jogos
6rdekeinek v6delme 6rdek6ben, ide6rtve az 6rintettnek legakibb azt a jogdt, hogy az
adatkezel6 r6sz616l emberi beavatkozdst k6rjen, dll6spontjdt kifejezze, 6s a
dontessel szemben kifogiist ny0jtson be.
A tov6bbi szabdrlyollat a Rendelet22. cikke tartalmazza.
12. KorlAtoz6sok

Az adatkezel6re vagy adatfeldolgozora alkalmazando uni6s vagy tagdllami jog
jogalkot6si int6zkedl6sekkel korliitozhatja jogok 6s kotelezetts6gek (Rendelet 12-22.
cikk, 34. cikk, 5. cikk) hat6lyat ha a korldtozds tiszteletben tartja az alapvetrS jogok
6s szabadsagok 16nLyeges tartalm6t.
E korldtoz6s felteteleit a Rendelet 23. cikke tarlalmazza.
13. Az 6rintett t6j6l<oztat6sa az adatv6delmi incidensr5l

13.'1. Ha az adatrr6delmi incidens valoszinrisithetoen magas kock6zattal jAr a
term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabads69aira n6zve, az adatkez:elonek
indokolatlan kesedelem nelkUl tSjekoztatnia kell az 6rintettet az adatl'6delmi
incidensrol. E t6jtlkoztat6sban vilSgosan 6s k6zerthetoen ismertetni klell az
adatvedelmi incidens jelleg6t, 6s kozdlni kell legaldbb a k6vetkez6ket:

a) az adatv6delmi tisztvisel6 vagy a tovdbbi tajekoztat6st nyfjto egyeb kapcsolattart6
nev6t 6s el6rhetosegeit;
ismertetni kerll
adatvedelmi
incidensbol eredo, valoszintisithet6
kovetkezm6nyeket;
d) ismertetni kell az adatkezelo Altal az adatv6delmi incidens orvosl6s6ra tett vagy
tervezett intezked6s;eket, bele6rtve adott esetben az adatv6delmi incidensbol eredo
esetleges hdtr6nyos; kovetkezme nyek enyh itese t celzo ntezkedeseket.

c)

az

i

13.2. Az erintettet nem kell az tal5koztatni, ha
teljesUl:

a kdvetkezo feltetelek

bdrrnelyike

a) az adatkezel6 megfelelo technikai 6s szervezesi v6delmi int6zked6seket hajtott
v6gre, 6s ezekel az intezked6sekel az adalv6delmi incidens Sltal 6rintett adatok
tekintert6ben alkalmazt6k, kUlonosen azokat az intezked6seket - mint peld6ul a
titkosit6s alkalmaz6so -, amelyek a szem6lyes adatokhoz val6 hozzAflrlsre fel nem

lyek sz1milr a 6rtelmezh etetlen n6 teszi k az ad atokat;
b) az adatkezel6 az adatv5delmi incidenst kdvetoen olyan tov'6bbi int6zked6seket
tett, anrelyek biztositj6k, hogy az 6rintett jogaira 6s szabads5gaira jelentett, magas
kock6;zat a tov6bbiakban val6szintjsithet6en nem val6sul meg;
c) a t6jekoztat6s ardnytalan erofeszit6st tenne szUks6gess6. llyen esetekben az
6rintetteket nyilv6nosan kdzz6tett inform6ci6k urtjdn kell tdj6l,toztatni, vagy olyan
hasonlo intezkedest kell hozni, amely biztositja az 6rintettek hasonloan hat6kony
t6j6koztat6s6t.

jog os ilf ott szem6

A tovabbi szab6lyokat a Rendelet 34. cikke larlalmazza.

A fehigyeleti

hat6sdgn6l tort6n6 panaszt6telhez va16
jogorvoslathoz val6 jog)

14.

jog

(hat6s5gi

Az 6rirrtett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felUgyeleti hat6sdgnal - kUlOnosen
a szolk6sos tartozkod6si helye, a munkahelye vagy a felt6telerzett jogsertes helye
szerinti tag6llambdr -, ha az 6rintett megitelese szerint a 16 vonatkoz6 szem6lyes
adatol< kezel6se megs6rti a Rendeletet. Az a felUgyeleti hat6s6g, amelyhez a
panaszt benyfjtott6k, kdteles tdjekoztatni az Ugyfelet a panasszal kapcsolatos
eljar6si fejlem6nyekrol 6s annak eredm6ny6r6l, ride6rtve azt is, hogy a az Ugyf6l
jogosult blrosdrgi jogorvoslattal elni.
E szalrdrlyokat a Rendelet 77. cikke larlalmazza.

15. A feli,igyeleti hat6s6ggal szembeni hat6kony

bir6sigijogorvoslathoz val6

jog

ltra tartozo jogorvoslatok
n6lkUl, minden term6szetes es jogi szem6ly jogosult a hatekony

s6relme
biros6gi
jogorrr'oslatra a felUgyeleti hatos6g 16 vonatkoz6, jogilag kotelezo erejri dont6sevel
szemllen.
15.1. Az egyeb kbzigazgatdsi vagy nem blrosagi

15.2. Az egyeb klzigazgatdsi vagy nem bf r6sdgi rjtra tarlozo jogorvoslatok s6relme
n6lkUl, minden 6rintett jogosult a hat6kony birosdgi jogorvoslatra, ha az illetekes
felUgy'eleti hatos6g nem foglalkozik a panasszal, vagy h6rom honapon belUl nem
tdjekcrztatja az lrinlettet a beny0jtott panasszal kapcsolatos eljdr6si fejlemenyekrol
vagy annak eredm6nyerol,

15.3.

A felugyeleti hatos6ggal szembeni eljar6st a

felUgyeleti hatos6g szekhelye

szerirrti tag6llam blros6ga elott kell meginditani.

15.4, Ha a felUgyeleti hatosdg olyan d6nt6se ellen inditanak elj6r6st, amellyel
kapcs;olatban az egys6gess6gi mechanizmus keret6ben ia TestUlet eloz6leg
v6lenr6nyt bocs6tott ki vagy dont6st hozott, a felUgyeleti hertosdg koteles ezt a
v6lenr6nyt vagy dont6st a b[r6s6gnak megkUldeni,

E szab6lyokat a Rendelet 78. cikke tarlalmazza.
16. Az adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hat6kony bir6stigi
jogorvoslathoz val6 jog

16.1. A rendelke:z6sre ell6 kdzigazgatdsi vagy nem birosdgi 0tra tartozo
jogorvoslatok - koz:tUk a felUgyeleti hatos6gnSl torteno panaszt6telhez valir jog
s6relme n6lkUl, rrinden erintett hatekony biros6gi jogorvoslatra jogosuli, -ha
megitel6se szerint a szem6lyes adatainak e rendeletnek nem megfelelo kerzel6se
kdvetkezteben megsertett6k az e rendelet szerinti jogait.
16.2. Az adatkezel(ivel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni eljarast az adat:.kezelo
vagy az adatfeldolEoz6 tevekenys6gi helye szerinti tag6llam bir6s6ga el6tt kell
meginditani. Az ilyern eljdrds megindithato az 6rintett szokdsos tart6zkod6si helye

szerinti tag6llam bfrosdga elott is, kiv6ve, ha az adatkezelo vagy az adatfeldolgozo
valamely tag6l lam nak a kdzhatalm i jog kdr6ben elj6ro kozhatalm i szerve.
E szabdlyokat a Rendelet 79. cikke tarlalmazza.

17. Erintett adatkezel6ssel kapcsolatos k6r6seit kizArolag ir6sban, az

adatkezel6 kati@idomok.hu e-mail cim6re juttathatja el.
Kelt, Budapest, 20113. mdjus 19,
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