
 

 

UV Építész Stúdió Kft. 

GDPR ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

  

Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy az UV 
Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság,  (székhely; 1033 Budapest Mozaik utca 14/b 
elektronikus levelezési cím: uvdesign@uvdesign.hu , adószám:13010195-2-41 ; továbbiakban: 
"Adatkezelő") , mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során 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 szóló 
rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.  
 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok 
védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen 
adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett 
eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési 
lehetőségeit. 
Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén 
javasoljuk a Rendelet tanulmányozását. 
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi: 
 
1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és 

feldolgozni.  
2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól 

eltérő módon nem szabad felhasználni.  
3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e  

célnak, és azon nem terjeszkedhetnek túl.  
4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett 

azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.  
5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált 

adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan 
megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás 
vagy terjesztésmegakadályozására.  

 
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, 
ennek megfelelően az kiterjed–kifejezetten, de nem kizárólag - az Adatkezelővel gazdasági 
(üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint 
Érintettek, az Adatkezelő, jelenlegi és leendő munkavállalóinak (álláskeresők) a személyes 
adatai kezelésére is, a www.uvdesign.hu weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági 
elvekre. 

 



 

Fogalmak: 

• adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége, 
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, 

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a 
jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását 
végzi, 

• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 
bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is, 

• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése, 

• adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik, 

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges, 

• adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre 
történő lehetetlenné tétele, 

• 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; 

• 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 egyedi vizsgálat keretében az 
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; 

•  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; 

• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 
vagy az adatfeldolgozóval. 



 

• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu 

• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 
kezeléséhez, 

• különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az 
érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a 
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, 

• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik, 
• profilalkotás : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

• regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges 
azonosító adatok megadása  az adatkezelő részére 

• személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, 
az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen 
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: 

• Személyes adat akkor kezelhető, ha 
o ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
o azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 
• Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást 

igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 
2001. évi CVIII. Tv. szerint, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek számlázása, valamint 
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. 

• Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel. 
• Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a 

személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra 
hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása 
szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta 
meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során 
általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.  



 

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 
hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 

• Fentiek alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, 
cím, telefonszám, számlázási adatok, rendelési adatok. 

• A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződésből származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes 
adatokat, amelyek a ellenérték meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, 
így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére 
vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli 
azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag 
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 
adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett 
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is 
kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult. 

• Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét 
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a 
szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus 
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak 
e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa. 

• Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval 
együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató 
átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. 
Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy 
erről a harmadik felet értesíti. 

• Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait 
törli. A szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor 
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. 

Igazolja vissza adatait és ajándékként, ingyenesen kiküldjük Önnek az aktuális GDPR 
szabályzatot. 

• Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges 
és elégséges adatok hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem 
tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti 
feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. 
A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, 
hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem 
zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a 
regisztráció elutasításához vezethet. 

• A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és 
előzetes hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt 
működő más szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló 
nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen 
visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, 
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltató, és részére elektronikus 



 

hirdetést a továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető 
tájékoztatja a címzettet arról az elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, 
ahol az elektronikus hirdetések információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. 

• Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében ügyfeleink számára 
bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, 
speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós 
leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, 
lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás 
igénybevételét kezdeményezték. 

• A regisztrációval az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató 
adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott 
nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak 
minősül. 

• Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen 
értesíti honlapjának látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az 
adatkezelő portáljának egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen 
alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi. 

• Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási 
mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor 
előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a 
lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén 
is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

• Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a 
személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem 
hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes 
adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható 
személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes 
személlyel. 

• Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és 
nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. 
Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta 
összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, 
előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. 

• Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel 
személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének 
eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

• Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, 
minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a 
biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az 
adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. 

• A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek 
hozzá. 

• Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt 
szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli gyermekekről 
személyes adatokat. Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére 



 

vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, 
amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes 
képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában 
gyerekek személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a 
szolgáltatást nem lehet igénybe venni). 

Érintettek jogai: 

• Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - 
törlését. 

• Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a 
tájékoztatást. 

• Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az 
állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés 
vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi 
érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az 
adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az 
elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti. 

• A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. 
• A személyes adatot törölni kell, ha: 
o kezelése jogellenes, 
o az érintett kéri, 
o az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, 
o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt, 
o azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
• A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

• Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 
o a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el, 

o a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, 

o a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
• Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 
tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további 



 

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a 
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az 
adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 
napon belül - bírósághoz fordulhat. 

• Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 
 
 
Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei: 
 
Adatkezelő neve:    UV Építész Stúdió Kft. 
Székhelye, postacíme:   1033 Budapest Mozaik utca 14/b 
Cégjegyzékszáma:    01 09 714465 
Telefon és fax száma:    +3614300013; +3614300012  
e-mail címe:     uvdesign@uvdesign.hu 
 
A.)  Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok 
megismerésére  
jogosultak az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában. 
 
Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik 
az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik. 

1. Adatkezelés célja : 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése  érdekében  kezelhető.  Az  adatkezelésnek  minden  szakaszában  
meg  kell  felelnie  az adatkezelés  céljának,  az  adatok  felvételének  és  kezelésének  
tisztességesnek  és  törvényesnek  kell lennie. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban 
szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges 
címzettek kezeljék az adatokat. 

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: 
•   szerződéskötési szándék 
•   szerződés teljesítése  

Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi 
esetekben: 

•   számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.) 
 



 

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján 
kezeli az alábbi esetekben: 

•   Hírlevél küldése 

•   Kapcsolattartás – webes felületen eszközölt érintett megkeresések megválaszolása 

•   Marketing  cél,  látogatói  szokások  rögzítése,  gyűjtése  –  anonim  felhasználó  
azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során 

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére 
jogosultak 

Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük 
a megjelölt megőrzési ideig. 

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT 
ADATOK 

Adat megnevezése Megőrzési idő 

Név Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá 

kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év 

Anyja neve 

Születési hely/idő 

Lakcím 

Telefonszám 

E-mail cím 

Számlázási cím 

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN KEZELT ADATOK 

Adat megnevezése Megőrzési idő 

Számviteli bizonylatok adatai Megőrzési idő a vonatkozó törvényben előírt ideig 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK 

Adat megnevezése Megőrzési idő 

Név Megőrzési idő a leiratkozásig 

email cím Megőrzési idő a leiratkozásig 

telefonszám Megőrzési idő a leiratkozásig 

Érintett   számítógépének 

IP-címe     –     Weboldal 

Az     alkalmazott     (technikai     vagy     opcionális)    
sütiélettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi 
törléséig 

Weboldalon eltöltött idő 
kezdő és befejező 
időpontja - Weboldal 
használata során 

Az     alkalmazott     (technikai     vagy     opcionális)     süti 
élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig 

Érintett számítógépének 
beállításától függően a 
böngésző és az operációs 
rendszer  típusa  - 
Weboldal  használata 

Az     alkalmazott     (technikai     vagy     opcionális)     süti 
élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig 



 

Érintett Weboldalakkal  kapcsolatos
aktivitására    vonatkozó    adatok    -
Weboldal használata során 

Az  alkalmazott     (technikai     vagy     opcionális)     süti 
élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig 

A leiratkozás módjáról az Érintett a Tájékoztató későbbi fejezetében tájékozódhat. 

3.         Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása 

Adatkezelő: 

• Időben,   az   adatkezelés   megkezdése   előtt,   az   előírt   módon   tájékoztatja  Érintettet   
az adatkezelési gyakorlatáról. 

• Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A 
begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és 
megfelelő mértékű. 

• Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett 
személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és 
megbízhatóak legyenek. 

• Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait és 
lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa. 

• Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes 
adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára 
továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása 
nélkül nem történik. 

 

4.         Adatkezelő  Személyes  adatok  kezeléséhez  Adatfeldolgozó(ka)t  n e m  vesz  igénybe. 

5.         Adatkezelő az adatokat következő címzetteknek továbbítja: 

• Társaság  ügyfélkiszolgálással,  kereskedelmi  tevékenységgel  kapcsolatos  feladatokat  
ellátó munkavállalói, megbízottjai. 

•   Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

6.         Adatkezelő  tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a  Weboldal  használatával  
(webes érintett kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-
azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintett elfogadásával valósul meg. A cookie-
k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő. 

Az   Adatkezelő   a   webszerver   által   küldött,   változó   tartalmú,   alfanumerikus,   a   
felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő 
információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a 
Weboldalhoz. 

A  cookie  egy  olyan  egyedi  azonosításra,  illetve  profilinformációk  tárolására  alkalmas  
jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az 
ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett 
számítógépének felismerésére alkalmas.  



 

Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak 
akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. 
Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az 
ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik 
színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket. 

A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciáit és beállításait; ezek 
segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely 
működését. Mindezek érdekében az olyan érintett tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, 
keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és 
követésére használunk szolgáltatásokat. 

Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy például megmondja, hogy az 
Érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a 
funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash 
cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Érintett által preferált információkat, 
amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az 
Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző 
cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd 
kihasználni a weboldal minden szolgáltatását. 

 

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, 
módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel 
elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító 
jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan 
formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését. 

A szolgáltatásokat nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, 
eltérő felhasználási céllal és területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a 
felhasználók igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó 
képet kap a webhely üzemeltetője. A felhasználók nagy száma miatt azonban a személyes 
megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a 
szolgáltatások futtatási környezetére   vonatkozó   adatokat   automatizált   módszerrel   is   gyűjtik   
és   elemezi   a   webhely üzemeltetője. 

B.)  Adatkezelés  célja,  a  kezelt  adatok  köre,  adatkezelés  időtartama,  adatok  

megismerésére jogosultak   az   Adatkezelővel   gazdasági   (üzleti)   tevékenysége   során   
kapcsolatba   kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek vonatkozásában 



 

Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik 
az Adatkezelővel   nem   állnak   munkaviszonyban,   illetőleg   a   személyes   adatok   kezelésére   
nem álláskeresőként,  hanem  az Adatkezelő  gazdasági tevékenységének a  végzése/Adatkezelő  
működése során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szerveztek természetes személy kapcsolattartóiként 
kerül sor. 

1.         Adatkezelés célja 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése  érdekében  kezelhető.  Az  adatkezelésnek  minden  szakaszában  meg  
kell  felelnie  az adatkezelés  céljának,  az  adatok  felvételének  és  kezelésének  tisztességesnek  és  
törvényesnek  kell ennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél 
elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. 

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: 

•   szerződéskötési szándék 

•   szerződés teljesítése 

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi 
esetekben: 

•   Hírlevél küldése 

2.     A  kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak 
Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva a következő adatokat gyűjtjük és 
kezeljük a megjelölt megőrzési ideig. 

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT ADATOK 

Adat megnevezése Megőrzési idő 

Név Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá 

kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év 

Partner   cégnél   betöltött 
pozíció 

email cím 

telefonszám 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK 

Adat megnevezése Megőrzési idő 

Név Megőrzési idő a leiratkozásig 

Partner   cégnél   betöltött 
pozíció 

Megőrzési idő a leiratkozásig 

email cím Megőrzési idő a leiratkozásig 

telefonszám Megőrzési idő a leiratkozásig 

A leiratkozás módjáról Érintett a Tájékoztató későbbi fejezetében tájékozódhat. 



 

3.         Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása  
Adatkezelő: 

•   Időben,  az  adatkezelés   megkezdése   előtt,   az   előírt   módon   tájékoztatja  Érintettet  
      az adatkezelési gyakorlatáról. 

• Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A 
begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és 
megfelelő mértékű.• Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, 
naprakészek és megbízhatóak legyenek. 

•  Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adatait  
       és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa. 

• Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes 
adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára 
továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása 
nélkül nem történik. 

4.         Adatkezelő  Személyes  adatok  kezeléséhez  Adatfeldolgozó(ka)t  n e m  vesz  igénybe. 

5.    Adatkezelő az adatokat következő címzetteknek továbbítja: 

• Társaság  ügyfélkiszolgálással,  építészeti , szolgáltatási  tevékenységgel  kapcsolatos  
feladatokat  ellátó munkavállalói 

•   Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

C.) Adatkezelés  célja,  a  kezelt  adatok  köre,  adatkezelés  időtartama,  adatok  

megismerésére jogosultak az Adatkezelőhöz álláskeresőként jelentkező Érintettek 
vonatkozásában 

1.         Adatkezelés célja 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése  érdekében  kezelhető.  Az  adatkezelésnek  minden  szakaszában  meg  kell  
felelnie  az adatkezelés  céljának,  az  adatok  felvételének  és  kezelésének  tisztességesnek  és  
törvényesnek  kell lennie.  A Személyes  adat csak a  cél  megvalósulásához szükséges  
mértékben  és  ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az 
adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. 

Adatkezelő a Személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli 
az alábbi esetekben: 

•   Munkaerő toborzás 

Az  email-ben  történő  álláshirdetésre  jelentkezést  az  Adatkezelő  kifejezett  és  önkéntes 
hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő 
bizonyítására. 



 

 

2.         A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak 

Előzőeknek megfelelően a megjelölt jogalapra hivatkozva Adatkezelő a következő adatokat gyűjti 
és kezeli a megjelölt megőrzési ideig. 
 

Adat megnevezése Megőrzési idő 

név A  hozzájárulás  visszavonásáig,  de  legkésőbb  a  pozíció 
betöltéséig. email cím 

telefonszám 

önéletrajz 

fénykép 

A hozzájárulás visszavonás módjáról Érintett a Tájékoztató későbbi fejezetében tájékozódhat. 

3.         Személyes adatok összegyűjtése, felhasználása és továbbítása 

Adatkezelő: 
• Időben,   az   adatkezelés   megkezdése   előtt,   az   előírt   módon   tájékoztatja  Érintettet   

az adatkezelési gyakorlatáról. 

• Kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel Személyes adatokat. A 
begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és 
megfelelő mértékű. 

• Az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett 
Személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és 
megbízhatóak legyenek. 

•   Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja Személyes adatait és 
lehetőséget 

ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa. 

• Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett Személyes 
adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára 
továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása 
nélkül nem történik. 

4.         Adatkezelő  Személyes  adatok  kezeléséhez  Adatfeldolgozó(ka)t  n e m  vesz  igénybe. 

5.         Adatkezelő az adatokat következő címzetteknek továbbítja: 

• Társaság  ügyfélkiszolgálássali  tevékenységgel  kapcsolatos  feladatokat  ellátó 
munkavállalói, 

•   Társaság illetékes területének vezetését ellátó munkavállalói. 
•   Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

 



 

Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy 
gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az  adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt 
érintett adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai 
férhetnek hozzá. 

A szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások 
jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait 
szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem 
egy, a világ bármely pontján  elhelyezhető  szerverközpont.  A  felhőalkalmazások  fő  előnye,  
hogy  földrajzi  helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai 
tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. 

Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító 
partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó 
szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot 
rendszeresen ellenőrizze. 

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott 
oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az 
Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más 
szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen  esetekben javasoljuk,  hogy  mindenképpen  olvassák 
el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési 
Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen 
adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi 
adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie. 

Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága 

1.         Hozzáférés 

Az  Érintett  jogosult  arra,  hogy  az  Adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy 
Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett Személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat 

 

 

 közölték vagy közölni fogják. 

 

   



 

2. Módosítás, helyesbítés 

Érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  helyesbítse  a  
rávonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

3.         Hordozhatóság 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a)   az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett 
az egyik fél; és 

b)  az adatkezelés automatizált módon történik. 

Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga 

1.         Törlés 

(1)     Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a)   a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

b)  Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c)   Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés 

miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

d)  a Személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e)   a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f)   a Személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

(2)     Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében 
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 
megteszi az  ésszerűen  elvárható  lépéseket  –  ideértve  technikai  intézkedéseket  –  annak  
érdekében,  hogytájékoztassa  az  adatokat  kezelő  adatkezelőket,  hogy  Érintett  kérelmezte  tőlük  
a  szóban  forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés 
szükséges: 

 



 

 a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

 szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
 jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) Közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai 

 célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 

 komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
2.  Korlátozás 

(1)     Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
             valamelyike teljesül: 

a)   Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik,   amely   lehetővé   teszi,   hogy   Adatkezelő   ellenőrizze   a   Személyes   
adatok ponosságát; 

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

c)   Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d)  Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben. 

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

(3)    Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

3.         Tiltakozás 

Az  Érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon 
Személyes   adatainak   kezelése   ellen,   ha   az   Adatkezelőre   ruházott   közhatalmi   jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett  érdekeivel,  jogaival  és  szabadságaival  
szemben,  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 

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. Ha az Érintett tiltakozik 
a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 



 

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei 

Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott 
esetekben  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  segítségét  kérheti,  jogosult 
továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt: 

Név:                  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím:          1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon:             +36 (1) 391-1400 

Fax:                  +36 (1) 391-1410 

Web:                naih.hu 

E-mail:             
ugyfelszolgalat@naih.hu 

Tájékoztató változásai 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa 
vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított 
változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos 
Tájékoztató     elérhető     az     alábbi     linken: www.uvdesign.hu  
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