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Iámbor l_,álz/ó

ltuán

tor.ábbiakban: ,,Szolgáltató, illetve Adatkezelő", mint a i, _.:l___,_.l ,._..:.,-_. l . .,,,,..,..,,l,,;,i l honlap és aloldalai
(továbbiakban: ,,Honlap") üzemeltetlíje annak. céliából alkotja. hog;, megfeleló, részletes tálékoztatást adjon a Honlap
felhasználóinak, látogatóinak (továbbiakban: ,,Etintett" r,agy ,,Erintettek") a Szolgáltató által kezelt adatainak kőtérőI, az

adatkezelés módjáró| céljárőI

és jogalapjárőI, valamÁt az adanédelem alkotmárrvos elveinek biztosításátőI,

az

ac]atbiztonság követelmén).einek érv-énvesülésérőI, az Étlntettek adatalhoz tőtténő jogosulatlan hozzáíérés,az adatok
megvá|t<>ztatásának és jogostrlatlan nrilr.ános ságrahozatalának vag;, felhasználásának megakadáIyozá.'r'I.

Előbbiek kötében Szolgáltató kijelenti, hogy a Tájékoztatő én ényes és hatáli.os adatvédelrni szabáIs.zata (továbbiakban:
,,SzabáIs,zat")*]iLlk alapián, azzal összhangbarr készülq ennek megfe]elóen a Honlap üzemeltetésével összefüggésben
k;tz

ár őIag elen Táj éko ztatőb a
1

foglaltak

alap 1án kez

el

s

z

emélve s adatokat.

Y onatkoző adawédelmi jogszabályok:
Tájékoztatő tárgrrr hatáll,a krterjed a Szolgáltató által a Honlap üzemeltetése során megvalósított minderr olvan fol,r,amatra.
amelv során az lnfotmációs öntendelkezési jogról és az, infornációszabadságrőI szőlő 201,1,. évl CXIT. tön,énv (a
továbbrakban: Infoh-.) 3. § 2. pontjában meghatátozott személves adat kezelése megvalósul.
Elóbbieken túl a Tálékoztató szempont'ábóI kiemeit jelentőséggel bíró jogszabál,vok:

e
o
o
o
o
o

Áz _Európai Patlament és a Tanács (F'U)
A N'Iagvarotszág ÁIaptön,énve

201,6/679 Rendelet (tor,ábbiakban:

,,GDPR Rendelet")

,\ Polgári Tön.énlkönJ,r.tó1 szóló 2013. é:,i \r. tön-én
Áz infotmációs öntendelkezési jogról és az informáciőszabadsáqró1 szóló 2011. évi CXII. törwénr, (Infon,.)
Az elektronikus keteskec]elmi szolgáltatások, r,alamint az tnformációs társadalommal összefüggó szolgáltatások
egJ.es kérclésejről szőlő 2001, évi C\TII. tön énr, (gv kűlönös en 13 /A.-I3/B §-ai)
Áz elekttonikus hfuközlésről szőlő 2003. évi C, tön,énv

Defrníciók:

Éirtrtt, bár:rnelv meghatátozott, személyes adat alaplán azonosított vag}, közvet]enül

\.agy kijzvet\,-e

-

azonosítható

természetes személ,v;
Ho7ryijárulá.r: az Ertntett akatatának önkéntes és határozott kinvilvánítása, amelv megfelelő tájékoztatáson alapu| és
amellve1 fékeérthetetlenbeleegt-ezését adja a rá r,onatkoző szeméIyes adat - teljes körű \rag},- egyes műveletekte klterjedő -

kezeléséhez;

Edntettel kapcsolatba ihozhatő adat - különösen az étintett neve, azonosító jele, valamint egvvagv több
ftz]kzi, ftztolőga1 mentá[s, gazdaság, kultwá]is vagy szociáLis azonosságáta 1ellerr.ző isnreret-, valarnint az adatbőI

S1emélles adat: uz

lel.onlr ató, az ér lntettr e vonatkoz ó köl,e tkez

te té s ;

az a tefmészetes vagJ- jogi személy, illetv-e jog személviséggelnem rendelkező szetvezet, aki vagv amel1,
önállóan vagy másokkal eg,virtt az adat kezelésénekcélját meghatátozza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és i,.égtehajtja, \ragy az adatfeldolgozőval végrehajtatla;
,rldatke7elá,r: az alkaknazott eljátástól fuggetlenül az adat<ln végzett bármely műr,elet vagv a műl.eletek összessége, így
,!datke7e/ő:

kűl<jnösen gyr.ijtése, felyétele, rögzítése, tendszetezése, tátolása, rnegváltoztatása, fellrasználása, lekétdezése,tor,ábbítása.
nyilvánosságta hozataIa, összehangolása vagi, összekapcsolása, zátolása, tötlése és rnegsemmisítése, l,alamir.t az adat
tor-ábbi fellrasznáiásának megakadáIyozása, fén,vkép-, hang- r.agy képfelvétel készítése,valamint a személr, azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (p1. ujj- r,agi, tenyétnt.omat, DNS-minta, ítiszkép) tögzítése;
.4dattouábbitfu az adat meghatátozott harrnadik személv, íg1,- különösen Szolgáltatő által kijelölt (ha ilyenre sor kenil)
adatfeldolgo zők számáta tötténő hozzáférhetőr,é tétele;
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az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése,fuggetlenül a műveletek végtehaitásához
akaknazott módszetől és eszköztől, valamint az alkaknazás helyétől.
Ilyibánorágra ho7atal: az adatbátl<t számára történő hozzáférhetővé tétele
Adaítör/és: az adat felismethetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Gépi feldolgo7á.n a következő műveleteket tattaknazza,ha azokat tészben vagy egészben automatizáIt eszkőzőkkel hajtják
végte; az adatok tátolása, az adatol<kal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváItoztatása, tötlése,
Adafeldolgo7ár.

visszaketesése és terj esztése.
Cookie: Á cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, ame|y a számitőgép vagy

A

későbbi látogatásokkot aktiválódik.

mobil eszköz metevlemezén tárolódik és a
^
honlapok cookiek-kat használnak azzaI a céllal, hogy rögzítsék a látogatással

kapcsolatos infotmációkat (meglátogatott oldalaink, az o|dalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések,stb.), illetve a
személyes beállításokat, ezek azonban az Erintett személyévelkapcsolatba nem hozbatő adatok. Ez az eszköz seglt a
felhasznáIőbarát weboldal l<talal<tásában, az Erintettek online élményénekfokozása érdekében.A legtöbb intetnetes
böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat,_az Éintetteknek azonban lehetóségük van ezekei kitötölni, vagy
visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, urF;Ánt tt k egyénileg, a böngészó eszkőztára segítségéveláltlthatjákbe a

cookie-kal kapcsolatos prefetenciáikat, Amennyiben az Etintett semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a

rneglátogatott weboldalaktól, módosíthatla a webböngésző k>eál]ltászit űgy, hogy értesítéstkapjon a küldött cookie-któl,

vagy egyszerűen elutasíüat minden, v^gy csak bizonyos weboldalak áLta| hildött cookie-kat. Ugyanakkot bátmikor
törölheti a számitőgépén, notebookláa vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további
tudnivalókat keresse ibőngésző Súgójában. Amennyiben
ttúgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania
^rÉlirrrt
a weboldalak bizonyos funkcióiról (például weboldal nem 1egyzi me5 hogy az ÉÁnttt bejelentkezve maradt). A cookie-k

két típusát különböztetjük

meg: "munkamenet-cookie-k" és "maradandó cookie-k".
"rzunkamenet-tvokie-k" (suion cookie): a számitőgép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tátolja, mindaddig,
amig az Étintett el nem hag1la az adott weboldali; Lzek a cookie-k segítenek a tendszetnek, hogy nfornáciőt 1rgy..rrr-

A

meg, miközben az Erintett az egyk oldalról a másikra látogat, igy az Ettntettnek nem kell ismételten megadnia vagy
kitöltenie az adott információt.
A "maradando cookie-k" (Peniíent cookie): a rveboldal elhagyását követően is tátolódnak a számitőgépen, notebookon vagy
mobileszközön. Ezen cookie-k segítségévela weboldal - bár személyesen nem azonositja be
ÉÁnttt t - felismeri,
^z yagy
mint visszatéó látogatőt. A ,,matadandő" cookie-k fájlként tárolódnak az Einttet számítőgépén
mobil eszközén
legfellebb 3hőnapra.
A'Fksh cookie-k": Az Ádobe Flash Player, amely bizonyos típusúanimált bannet-ek, illewe különféle videók (youtube,

hogy információt tároljon ei a számitőgépén, notebookján vagy
^tr^,
mobileszközén. A "Flash cookie-k" elfogadása nem állítható be a webböngészőn kereszül . Ha az Erintett nem kíván
Flash-cookie-kat fogadni, ezt
Adobe weboldalán kell beállítania: www.adobe,com/ hl:,/pivacy/cookies.html. Ha az
^z
Erintett letllga a Flash cookie-kat, lehetséges, hogy nem tudja hasznáW a weboldalak - jelen esetben a Honlap _
bizonyos funkcióit, például hibásan jelenhetnek meg a cikkekbe csatolt videók.
funds7en az Adatkezelő intemeten kereszttil elérhető Honlapját és szolgáltatásait működtető technikai megoldások
vimeo) futtatásáta használatos, képes

összessége (továbbiakban:,,Rendszet')

Egyebekben pedig jelen Tájékoztatő fogalmai alatt az Infotv. 3. §-ában meghatátozott érteknező fogalommagyatázatok
szerjnti tattalrnat kell étteni.

Önkéntes hozzáiátulás

Á Honlapot
meg

meglátogató , használó É.irrtt.t adatai elküld ésévelhozzálárul, hog;. azokat a Szolgáltató jelen Tájéko ztatőban

jelöItcélokta,időtartamalattf

elhasznáIla,kezelje.

Szolgáltató a tetmészetes személy Etintettek a SzabáIyzatba és jelen Tájékoztatóba foglalt személyes adatatt a Honlap
használata kapcsán önkéntes, tájékozottéshatátozotthozzájárulásuk alapján azInfow.5 § (1) bekezdése szerint, illetve a
há|őzaú biztonság1 szempontokra is tekintett el az Info*. ó. (1) bekezd ése alapján kezeli.

ho
ek
ző

s

nden esetben Érintett önkéntes, tájékozott és hatátozott
Érintettek személyes adatai eseté6en, ahol uz Énntett
a
íí|élyenem
F;Ánt tt felel a személ;.g5 adatok
^ronor, ^,
valódiságáért és kezelhetőségéétt;kivéve, ha Szolgáltató esetleges rosszhiszeműsége
ezen felelósséget I<t nern zátná.

Az adatkezelési célok

Szo|gáltatő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekébenkezel. A kezelt
személyes adatokat nagáncéka nem használla íeI, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének
amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébkéntjogellenes, az adatok törlésre kenilnek.

Copyright 2078

-

Szuchy U$rvédi Iroda

-

rr,-wrv.llslarv.hu

TAF,G Ztt.

Ádatkez

elé s i T

á,1

ékoztatő

tt"l az adatkezelés
Jelen Tájékoztatő céIja,hogy aSzolgáltatő az adat felvétele előtt minden esetben közölje uzÉrtrrt
fontos
információt.
minden
joga|apját
vonatkozó
és az adatkezeiéste
célját, valamlnt az adatkezelés

A Szolgáltató

.
o

o

o

o

a Honlap látogatása,hasznáIata sotán az alábbi célokból kezelheti az adatokat:
Honlap eléthetőségének,megtekintésének, használatának biztosítása;

személyes beáütásainak tátolására;
látogatása, hasznáIata során Szolgáltató rendszere normál cookie-k segítségévelbeazonositla az
Erintettet, mint egyedi felhasznáIőt, hogy megje gyezze a nyelvi beil]stásatt, és megjegyezze z bejelentkezési

A Honlap
álJapotát.

Anonim statisztikai napló;
Minden látogatás alkalmával a Honlap e\emző szoftvere név nélkiili (anonim), normál cookie-kat tátol, amely
étdeklik az
megtudható, hányan látogatták a honlapo
rygttségével
ges célokta
Erintetteket. Szolgáltató minden elemzési információ
körében az
hasznal. Így megtudható például, hogy havonta hány
Etintettek neve azonban nem megismerhető. előbbiek
Név nélküli és bejelentkezettlátogatőkbeazonositására;
A weboldalak eg,v cookie -thasznáInak atta, hogy megállapítsa azt, Ön név nélkü]i vagy bejelentkezett látogatő. Ha
Ön bejelentkezett, az adott rveboldal némileg rnás tartalmat jelenít meg, mint a névtelen látogatők esetében. Ha ez
a cookie nincs jelen, .ragy Ön |etiltja azt, a weboldal űgy étzéke[, hogy On névtelen látogatő, és nem jelenik meg a
"Bejelentkezés" funkció. Ha azonban a cookie engedélyezve van, a weboldal megegyzi, hogy On "bejelentkezett".
Az automatikus an rögzitéste kerüló adatok célja Honlap Látogatási adatunak felmétése,É.irrt"tt"k igényeinek
megismerése, statisztikakészités,a Honlapot kiszolgáló informatikai rendszet technikai fejlesztése, a felhasználók
jogarnak védelme;

A
.

Szolgáltató a Honlap látogatottságs adatatt a Google Analytics szo|galtatás igénybevételévelméri. Utóbbi
szolgáltatás haszná|ata során olyan nem személyes adatok keóInek továbbításra, amelyek u éintett azonositására
nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatőját itt olvashatja: ,www. google.hu/policies/privacy
É.irrt.ttekkel való kapcsolattattás,.és tájékoztatásuk elősegítése;
Erintettnek, hogy közvetlenül vegye fel a kapcsolatot
lehetősége var'

A Honlapon

^z

^

Szo|gáItatőval, meh,nek

ketetében egy effe tendszetesített űrlap kitöltésével megadhatók a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok.
Az adztok elküldéséreazonban csak akkot van lehetósé ge az Eintettrrek, ha a Szolgáltatő adatkezelési szabáIyait az
űtlap kitöltése sotán megadható, magadandó infotmációk vonatkozásában is elfogadja; ezt egy jelölőnégyzet
bejelölésével teheti meg, máslrilönben nem tudja megküldent az üzenetét.
Utóbbiak vonatkozásában az adatkezelés jogaIapjaaz érintetthozzájára|ása flnfotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6.
§ (6) bekezdése], miszeilt ,,az érintett kételméteindult más ügyben az álta|a megadott személyes adatok
tekintetében az érJlteft hozzálárulását vélelmezni kell'

Az adatkezelés iogalapja
A SzolgáItatő aSzabályzatban

azInfofrr,5.§ (1) bekezdése,6.§ (5)
Erintettek
önkéntes
hozzájániása
alapján, illetve a hálőzai biztonsági
bekezdése alapján a tetmészetes személy
szempontokta ii tekintettel jogi kötelezettségeinek teljesítésecéljából az Infovr.6. (1) bekezdése, tovább á az Éintettek
hozzájátalásán tul az infotmációs tátsadalomrrral összefuggó szolgáltatások egyes kérdésetől szőIő 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése és vonatkoző jogszabályok alapján keze]i.
Azaz a SzolgáItató a GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdése a) -,,a7éinteííhogájáralásáí adta s7enélu adatainak
egy uagy több konkrét M/bó/ íöfténő keryléÉhe{' - , c) - ,,a7 adatke7elés a7 adatke7előre uonatko<ó joc, kön/e7entég te/lesítéséhe7
try.ikságu" - é, 0 - ,,a7 adatke7e/és ai adatkery/ő urtg egy bamladik fál jogo: érdekeinek éraénlesítéréhe7try)kúgu, kiuéue, ha e7en
érdekekke/ s7,emben ebőbb:éget ébe7nek a4 éintett olan érdtkei uagl alaPuető jogat és qabadságai, anelek qerué/lu adatok uédrlnű
tes{k s7iikségusé, kij/önösen,

és jelen Tájékozt^tőb^n fogialt személyes adatokat

ba a4éintett glennek"

-

pontjai szerint jogszerűen kezel adatokat.

Az Szolgáltatő által kezelt adatok köre

Az

azonositőszám, dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, e-mailcím, azÉintett számítógépénekIP círne ésfvagy
okoseszközének há|őzaú egyedi azonositőja (1víedia Áccess Control - MAC - címe), értékelés,valamint a szöveges
&tékelés,közvetlen kapcsolatfelvétel sotán esetlegesen megadott további személyes adatok.

Amennyiben

^,

EÁnt"tt hozzájáni, a kör.etkező adatokat hozhatja nyilvánosságta a Szo|gáltató: dátum, idópont,

feLhasznáIőnév és/vagy név, az értékelés,valamint az éttékelésszovege.

Fentieken tul a Honlaphoz bárkj kiléte felfedése és szeméIyes adatai megadása nélkűl hozzáférhet, a Honlapon és az
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ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és kotlátozás nélkűl szetezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat,
statrsztikái adatokat Szolgáltató u" EÁn ttk beazonosításáta alkalmat]an módon, szükség esetén anonimizált, vagy
titkosított formában automadkusan gyűjt a Honlap |átogatásával összefüggésben. Ezekbő| az adatokbőI az Etintettekte
még közvetetten sem nyethető beazonosításukra alkalmas információ, így az Info§. hatáIya aIá tartoző adatkezelés e
tekintetben nem valósul meg.

Az adatíelvételmódia
Az Erintettek a Szabályz^t és jeien Tájékozt^tő szerlnú adatait, minden esetben önkéntes hozzájfudástlk alapján
SzolgáItató a Honlapján keteszül kapja, szetzi. A megadott személyes adatok vaIőüságáétt minden esetben az Erintett
felel. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

Etintettnek a Honlap megtekintése , |átogatása, hasznalata - ellentétes nytlatkozatáis - akként étékelendó, hogy jelen
Tájékoztatőban megjelölt adatainak aSzabályzat és aTáiékoztató szetinti kezeléséhez hozzájáru|t.

Az Adatkezelés elvei
Személyes adatokat csak tisztességesen és tötvényesen szabadmegszetezni és feldolgozni.
Személyes adatokat csak meghatározott és tön ényes célra szabad tárolti, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

A

kezelt személyes adatok kötének tátolásuk cé|jával arányban kell állrriuk, és meg kell felelniük e célnak, azon fierr'

terjeszkedhetnek nrl.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket autorr,a:dzált adatál]ományokban tátolt szenélyes adatok védelme
^z
érdekébena véletlen vagy jogta|an megsemmisítés, r,agy véletlen elvesztés, valamint a jogtalanhozzáféÉs, megvá|toztatás
vagv terj esztés megakadályozásáta,.

Adattovábbítás
Szo|gáItatő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabá|yszerűen tárolt személyes adatot az
illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
adattovábbitása, valamint az ebbő| szánnaző következmények miatt a Szolgáltatő nem tehető felelőssé.

Szolgaltatő tájékoztaga Érintetteket, hogy urÉrtrrt tt k személyes adatatt
államba) nem továbbítia.

hilföl&e (Európai Unión kívúlre, nem EGT-

Az adatkezelés biztons ága
A SzolgáItatő az Infotv. 7. §-u szerinti kötelezettségének megfelelóen rnindent megtesz annak érdekében,hog;.
gondoskodjon az F,intettek adatainak biztonságáról, rnegteszi továbbá azokat a szükséges teclrnikai és szervezési

intézkedéseket és kialakíga azokat az e\átási szabalyokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmr
szabályok éwényrejuttatásához szükségesek.
Szolgáltató elsődlegesen gépi feldolgozás -Honlap, valamint eztl<tszolgáIó rendszerek- keretében kezeladatokat, csak
kivételesen és indokoltan szükséges mértékben kerülhet sot bármilyen adat embet közteműködést igénybe vevő

kezelés&e.

A Honlapot kiyolgáló rendszet

Ftzlkai7ag

a szolgáltatő által üzemeltetett szefvef en ta|álhatő, az adatok kezelése flzikatlag

itt történih az Erintettek adatatitt keriilnek tátolásra.

A

Honlapot l<szolgalő rendszer részétképezik ún. felhőalapű (cloud) akaknazások is a részei. Szolgáltatő a lehető
legnagyobb odaFrgyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító pattrrereit, minden áItalában elvátható
intézkedést megtesz, hogy azokkal az éintettek adatbbtonsági étdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok
adatkezelési elvei szátnáta átláthatőak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen e7lenőÁzze. É.irrt.tt.k adatal frzkillag
a fe]hőben kenilnek tárolásta. Erintett a felhőalapő (cloud) a|kalmazások igénybevételéhezszükséges adattovábbitáshoz
elen Táj éko ztató elfogadásáva| l<tíejezetten hozzájáxul.

j

Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulat]an hozzáférés, megvá|toztatás, továbbítás, nvilvánosságta hozatal,
tötlés vagy megsemmisítés,valamint a véletlen megsemmisrilés és sénilés ellen. Szolgáltató rendszeré(ei)nek működése
során automatikusan, technikailag rögítésre kenilő adatok a generálódásuktól számiwa a Rendszet működésének
biztositása szempontjából indokolt időtattatntg kerülnek tárolásta a Rendszetben, A Szolgáltatő btztosíga, hogy ezen,
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automatikus an tögzített adatok egyéb személyes adatokkal - a törvény általkötelezővé tett esetek kivételével- óssze nem
kapcsolhatók , Ha az Erintett személyes adatainak kezeléséhezadott hozzá1árulását megszüntette, vag1, az elfen tiltakozik,
űgy ezt követóen a technikai adatoktól az ő szernéIye - nyomozó hatóságokat, illetve szakéttőiket ide nem éítve- nem

lesz beazonosítható.

Linkek: Lehetséges, hogy a Szolgáltató Honlapján utalás, link található más szolgáltatók, pénzűgy vállalkozások által
fenntaított oldalakta (ideérwe a bejelentkezési, megosztási lehetóségte mutató gombokat, logókat is), ahol a Szolgá|tatő
semrnilven befolyással nem bír a szeméIyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakor|atla, illetve ahová a Szolgáltatő
adatmegosztástf adattovábbítást nem végez. Szo\gáItatő felhívja Érirrt.tt.k figyelmét, hogy ha ilyen Linkekte kattintana\
más szolgáltatők, pénzigy vállalkozások oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben Szolgáltató javaso|ja, hogy Erintettek
mindenképpen olvassák el ezeknek az o\dalaknak ahasznalatáta érvényes adatkezelést szabályokat.

Amennyiben ilyente sot kerül, a Szolgáltató szen ezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazotí^k kötelesek a
megismert személyes adatokat üzleti titokként rnegőÁzni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és az,okhoz
hozzáférési lehetóséggel rendelkezó munkatátsaink titoktartási nyilatkozatot tettek. Egyr-rttal a Szolgáltató munkatátsai
külön is kötelesek és munkájuk sotán gondoskodnak atől, hogy,jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes
adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgv kenilt kialakításta, hogy az jogosulatlan személy tészéte nem
hozzáíéthető, megismerhetó, megvált oztathatő, megsemmisíüetó.

Szolgáltató mindenkori igywezető igazgatőja a Szolgá|tató sajátosságainak figyelembe vételévelhatátozza rr:'eg
adatvédelem szetvezeíét, az adatvédelemte valamjnt az azzd, ősszetiggő tevékenységte vonatkozó feladathatáskötöket,

az
és

és jelöLi kj az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Szolgáltató arra figyelemmel, hogy a GDPR Rendelet 35, Cikkében foglaltak alapján a Honlap üzemeltetésével összefuggó
adatkezelése, annak jellegére, hatókörére, könilményéte és céljalra, bizonyosan nem jár magas kockázatta| a természetes
személyek jogalta és szabadságaita tézve, adatvédelrni hatásvizsgáIat elvégzésenem szükségszerű.

Adatkezelés időtattama
A Honlap megtekintésétőIszárnitott harrninc (30) nap;
Közvetlen kapcsolatfelvételi űgy esetén, annak elintézésétg(a cél megvalósulásárg);
A "munkamenet-cookie-k" esetében a Honlap Erintett áItals, elhagyásáig.
Adatkezelés fortása
A kezelt adat közvetl enül az Erintettőt kerul felvételte.
A Táiékoztató és a Szabályzat módosításának lehetősége

Az Szolgáltatő

fenntarga a jogot, hogy a SzabáIyzatot és jelen Tájékoztatőt a jővőte nézve egyoldalúan módositsa.
rendelkezéseket a Honlap on közzé teszi.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántatása
Szolgáltató és - ha van ilyen - a képviselője a felelósségébe tattozőanvégzett
vezet. E nvilvántartás a következő információkat tafta]tnazza:
.
adatkezelő neve és el&hetősége, valamint - ha van ilyen
^z
és az ada*édelmi tiszwiselónek a neve és eléthetősége;

.
.
.

o
o
o

-

a közös

Az

íj

adatkezelési tevékenységekről nyilvántafiást
adatkezelőnek, az adatkezelő képwiselójének

az adatkezelés céljai

az érintettek kategőiáinak, valamint a személyes adatok kategőriátnak ismenetése;

olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni
címzetteket vagy nemzetk őzi szewezeteketa

fogtrák, ideértve a harmadik országbeü

adott esetben a személyes adatok harmadik otszágba v^gy nemzetközi szervezet tészétetötténő továbbitásáta
vonatkoző információk, beleéttve a hatmadik országvagy nemzetközi szeívezetazonositását valamint a GDPR
^
Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő gatanciákletása;
ha lehetséges, a

küönbözó

adatkategóriák törléséte előitányzott határidők;

ha lehetséges, a 32. cll<k (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedésekáltalános |etrása.
Szolgáltatő megkeresés alaplán a felügyeleti hatóság tészérerendelkezéséte bocsátja a nsrtlvántattást
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Adawédelmi tiszwiselő
lrigyelemme| arta, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelezó esetek egyike sem áll fenn, adatvédelmi
tiszwiselő kinevezéséte nem került sor.

E körben Szolgá\tatő rőgzii, hogy a Honlap üzemeltetésével összefuggésben

.
o

nem minősül közhatalmi szervnek, közfeladatot nem lát el;

.

nem kezel különleges adatokat.

főtevékenységei nem foglalrrak magukba olyan múveleteket, amelyek jellegüknél, hatóköniknél és/vagy céljaiknál
fogva az érintettek tendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfrgyelését tennék szükségessé;

T áiékoztatás, tiltako z ás i io g, adattőrlé s, adatkeze lé s ko rlát o z ása
Az Erintett tájékoztatást kéthet személyes adatatkezelés&ő| valamint kétheti személyes adatainak helyesbítését,illetve a jogszabáIyban e]rendelt adatkezelések kivételével - törlését jelen Tájékozt^tő és SzolgáItatő Szabá\yzata alapján, igykülönösen

a

Honlapon megadott elérhetóségek útján.

Az Érintett e-mailben

benytrjtott kérelmére Szolgá|tatő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairől, az adatkezelés céljfuőI,
jogalapjátől időtartamárőL, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyétől) és az adatkezeléssel összefüggó
tevékenységéről,továbbá atől, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták rr.eg az adatokat. Szolgáltatő köteles a
kételem benyujtásátó| számitott legrövidebb jdő a|att, legfeljebb azonban tizenöt (15) napon belül írásban,közétthető
folrnában, ingyenesen -köItségtédtést Szolg,áltató csak azIníotv.15. § (5) bekezdésébenmeghatátozott esetben szátnit
fel - megadn i a tálékoztatást,
A tájékoztatás kitefjed az Infow. 15, § (1) bekezdésében meghatározott infoffiáciőkn, amennyiben az étkttett
tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

a SzolgáItatő helyesbíteni köteles. A személyes adatotSzolgáItatő törli, ha
kezelése jogellenes, az Erintett kéd - ezesetben legfeljebb öt (5) flapon belül -, az hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem korigálható -, feltéve, hogy a tötlést törvény nern zága á, Ila az adatkezelés célla rnegszőnt, az adatok

A valóságnak meg nem.felelő személyes adatot

tátolásának törvényben meghatátozott határideje lejfut, vagy

azt a bítóság .vagy

^

Nemzeti Adatvédelmi

és

Inforrnációs zabadság Hatóság e]rendelte. Szolgáltatő a helyesbítéstól és a tödésről u, F,nnt tt t, továbbá mindazokat
éttesíti,akiknek kotábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Áz értesítésmellőzhető, ha ez az adatkezelés céIlfua
való tekintettel az énntett jogos érdekétnem sérti.

Éri.rt.ttjogellenesen v^gy megtévesztő módon használ személyes adatot, v^gy

Amennyiben

Etintett

^z
^z
bűncselekményt valósít meg, akkor aSzolgáltatő fenntatga a jogot ata,hogy az l7yen módon tőtténő felhasználás esetén
avonatkozó adatokatmegórizhesse az esetleges peíes és nem petes eljátásban felhasznáihatőbjzony:ítás végett az eljfuás
Iezárultáig. Utóbbi megfelelóen akalmazandő azon esetre is, amennyiben Erintett személyes adatok törlését SzolgáItatő

jogos követelése éwényesíthetőségénekmeghiúsítása, de legalábbis megnehezítése végett kérte.

Az Érintett az Infotv. 21. §
kűönösen

o

(2) bekezdésében foglaltak szefint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbitása

o

l<szárőlag az szolgíltatőra vonatkoző jogi kötelezettség
teliesítéséhezyagy a Szolgaltatő, adatáwevő vagy harmadik személy jogos érdekénekérvényesítéséhezszükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a szeméIyes adat felhasznáIása vagy továbbítása közvetlen izletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

o

kutatás céIlára történik; valamjnt
törvényben meghatátozott egyéb esetben.

Á Szolgáltatő

a űtakozást a kételem benyujtásátől szárnított legtövidebb időn belül, de legfeljebb
megvizsgálja, annak megalapozottsága kétdésébendöntést hoz, és döntésétől a kételmezőt
vizsgá7at idejéte, de legfeljebb öt (5) napfa Szolgáltatás az adatkezelést felfiiggesztr. Amennyiben
adatot kezelő szewezei egység yezetője azIníorr.21. § (3) bekezdésében meghatátozott^kszetlnt

Ha a

úzenőt (15) napon belül
tásban tálékoztaga. A
a tiltakozás indokoit, az
jat e

Szolgáltatő az Éri.rt.tt tfttakozásának megalapozottságát mega|lapiga, az adatkezelést - beleétve a további
adatfelvételt és adattovábbítástis - megszünteú,és az adatokat zárolja, valamint aúltakozásról, továbbá az annakalapján
tett intézkedésekról éttesítimindazokat, akik tészétea tiltakozással étintett személyes adatot kotábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítéseérde|ében. Amennyiben az Érirrt"ttaz adatkezeló döntésével nem
ért egyet, illetve, ha a Szolgáltatő ahatáÁdőt elmulasztj a, azFrJntett - a döntés közlésétől, illetve a hatáÁdő utolsó napjátőI
szárnított harminc (30) napon belűl bírósághoz fordulhat.
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A Szolgáltatő az ÉÁntettadatainak

jogellenes kezelésévelvagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével
másnak okozott kátt megtédti. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyga, hogy a kátt az adatkezelés kötén kívül
eső elhádthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtédteni a kárt annyiban, amennyiben az a kátostllt szándékos vagy
gondatlan magatanásábőI szátnazott.

Érintettek tájékoztatása mellőzhető/elutasítható vagy korlátozhatő az Infotv, 16. § (2) bekezdésébenmeghatatozott Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból és részletes indoklással - tendelkezésekre
Frgyelemmel akkor, ha

.
.

.
.

az érintett már rendelkezlk az információkkal;

a szőban forgó infotmációk tendelkezésre bocsátása lehetetlennek brzonyul, vagy atánytalanul nagy erőfeszítést
igényelne, különösen a közétdekű atchiváIás céljából, tudományos és töténelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és gatanciák figyelembevételével végzett
adatkezelés esetében, vagy amennyiben a tqékoztatási kötelezettsé1 valószínűsíüetően lehetedenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céIjanak elérését.Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia - az infonlációk nyilvánosan elérhetővé tételétis ideértve - az érlntett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme étdekében;
megszerzésétvagy közlését kifejezetten előtrja az adatkeze7őte a7kalnazandó uniós vagy tagálla* jog,
^z ^d^t
arnely az énntett jogos étdekeinek védelmétszolga7ő megfelelő intézkedésekról tendelkezik; vagy
személyes adatoknak valarnely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktattási kötelezettség alaplán,
^
ideértve
a jogszabá|yon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell matadtia.

Egyebekben
ata,hogy a rávonatkoző személyes adatokhoz és a következő lafotmációkhoz
^zÉÁnrcfijogosult
hozzáférést kapjon:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
A

A személyes adatok másolata
Az adatkezelés céljai
Az adatok kategőtiái

(további példányokértktsg.)

AutomaazáIt döntéshozatallal,profilalkotással kapcsolatos adatok
Adatárvételnél a forrástavonatkozőinfotmációk
cimzettek, akik tészéreaz adatokat közölték vagy közölrri fogák
Harmadik országba tőrténő adattovábbitással kapcsolatos infotmáciők, garancták

Á

tfuolás tdőtartama, annak szempontjai

Áz érinrett jogar
Hatósághoz Eotdulás joga
hozzáfétés jog gyakorlás rnődja: Ha az érintett elektronikus úton npjtotta be a kérelmet, az 'tnformációkat széles
körben haszláIt elektonikus fotmátumban kell tendelkezésfe bocsátani, kivéve, ha az éintett másként kéri.
Á másolat igénylésérevonatkozó jog nem érintheti háttányosan mások jogait és szabadságut.

Ha az adatkezelő nyilvánosságta hozta az adatot, és azt tötölni

köteles akképp, hogy az elérhető technológia és a

megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszeűen elvíthatő lépésekettesz arrrrak érdekében,hogy táiékoztasson
más adatkezelóket, a szőban forgó ünkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán,
Erintett a tödés és az elfeledtetés jogával nem élhet, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménvnyilvánítás

szabadságához,

j"s

kötelezettség teljesítéséhez.vagy kőzhatalmi jogosítvány gyakorlásához, közérdekból

a

népegészségtigyterületén, közétdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból, jogi igények érvényesítéséhez

Á Szolgáltatő azÉÁntttkérésérekotIátozza az

.
.
.
.

adatkezelést, ha:

az Édntett vitatja a személyes adatok pontosságát
^z

adatkezelés jogellenes, és azÉÁntett ellenzi az adatoktötlését

SzoIgáItatőnak mát nincs szüksége a szeméIyes adatokta, de az
éhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez
az Erirrt.tt tiltakozott az adatkeze|és ellen, és a Szolgátatő mégvizsg.ílódik.

^
előterjesztés

É.irrt.tt igényli azokat jogi igények

E.t."íté"ikötelez ettsé g
A szolgáltató minden olyan címzettettájékoztat a helJresbítéstőI, törléstőlvagy koiátozásről, akivel az
I{ivéve ha ez lehetetlen,yagy atánytalanul nagy erőfeszítést dényel.
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adatokat közölték.

T-\EG Zrt,

Ádatkez elési T áiékoztatő

Az adathotdozhatőság
hz Étintettjogosult az áItala

.
o
o
o

a SzoLgáItatő tendelkezésére bocsátott adatajtmegkapni:
tagoit, széles körben használt, géppel olvasható fotmátumban
jogosult más adatkezelőhöz továbbítaru

k&heú az adatok közvetlen továbbítását

a másik adatkeze|őhőz

-

ha ez technikailag megvalósítható
kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Jogéruényesítésilehetőségek
Az Erintettek jogaik megsértéseesetén a Szolgáltató elleni jogérvényesítésilehetőségeiket

a

SzolgáItatő mindenkor

érv-ényes és hatál),os áIta|ános szerződésj feletételi szerinti választottbíróság elótt gyakotolhatj ák,valamint az Infotv. és

vonatkozó 1ogszabályok tendelkezései alapján Nemzeti Adatvédelmi és Informáciőszabadság Hatősághoz fotdulhatnak
(levelezési ctn: 7534 Budapest, Pf.: 834:. cirr': 1,1,25 Budapest, Sztlágyi Erzsébet fasot 22/c.). A bíróság az ügyben soton
kívűl ját

el.

A jelen Tájékoztatőt

a mai napon elfogadom és hatályba léptetem.

Kelt Sopton,201,8.

május 24.
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