
ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK Kondy Computer Kft.. 2018 

Alulírott Kondy Computer Kft.. (továbbiakban Adatkezelő) Cégünkkel bármely jogcímen 

kapcsolatban álló felhasználók felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük: 

Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy cégünkkel bármely jogcímen kapcsolatban álló 

ügyfeleink adatait, mint adatkezelő kezeljük. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a 

Kondy Computer Kft..-n kívül más személy is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az 

adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre (csomagszállítás, oktatás) 

Kijelentjük és nyilatkozunk arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a cégünk Általános 

Szerződési Feltételeiben foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és 

a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete 

(GDPR), a cégünk tevékenységét szabályozó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire. 

Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során 

a jelen nyilatkozatban fentebb említett jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása 

mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi szerződött és jövőbeni szerződő 

Partnerünktől is. 

Nyilatkozunk arról is, hogy Cégünk mindent megtesz az adatkezelés megkezdése előtt annak 

érdekében, hogy megfelelően tájékoztassa minden partnerét, ügyfelét a személyes adatainak 

kezelésével és védelmével kapcsolatban. Továbbá tájékoztatást nyújtunk az adatkezeléssel 

kapcsolatos őket megillető jogaikról. Minden ügyfél és partner számára követhetővé és 

ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatkezelés folyamatát. 

Cégünk az adatkezelés során a személyes adatok kiemelt kezelésére törekszik, biztosítva 

minden érintett információs és önrendelkezési jogát. Az ezen érdekek védelmére alakított 

jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelmet biztosítunk az összegyűjtött 

személyes adatoknak. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet 

is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatásoktól, megtekintéstől, felhasználástól 

vagy továbbítástól véd. 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban 

foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

1.   Definíciók 

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 



hozzájárulás: az érintett akaratának 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; 

tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

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

lehetséges; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 



1.   Adatkezelő 

1.1. Az adatkezelő a Kondy Computer Kft.. (Székhely: Szarvas, Béke u. 2-4.; Cégjegyzék 

szám: cg. 04-09-007273, ; 

Adószám: 13843737-2-04) (a továbbiakban: „Adatkezelő”). 

1.2. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) 

bekezdése alapján megtörtént. 

Adatkezelés Jogalapja 

2.1. Az adatkezelésre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a 

továbbiakban: „Felhasználó”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. 

2.2. Az Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a 

regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, webáruházban történő vásárlással, 

egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az 

adatkezeléshez való hozzájárulást. 

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az alkalmazott 

eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így 

különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása. 

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó 

nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét 

még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a 

törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást 

az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, a 

jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 

jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy 

jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, 

így a Felhasználó, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás 

megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes 

képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. 

2.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A 

megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő 

felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, 

hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra 

tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű 

felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. 



3.   Honlap látogatók technikai adatai, cookie 

A szolgáltatások látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP 

címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a 

felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát – technikai okból, valamint a 

felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a 

rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a 

felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. 

Az adatokat a szerver 4×24 óráig tárolja. 

A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső 

szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és 

egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési 

adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó 

részére. 

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/ 

3.1. Cookie-k 

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a 

Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak 

vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 

lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a 

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére 

alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja 

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. 

3.2. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt 

arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében 

1.   hogyan tudja letiltani a cookie-kat, 

2.   hogyan fogadhat el új cookie-kat, 

3.   hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

4.   hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

3.3. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat 

az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. 

A Szolgáltató a következő cookie-t használja: 



1.   Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után 

automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja 

hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 

Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. 

2.   Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói 

élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig 

kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a 

Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 

3.   Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. 

4.   Bevásárlókosárhoz szükséges cookie. 

5.   Biztonsági cookie. 

3.4. A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat 

helyez(het)nek el a látogató eszközén: 

1.   Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat 

később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel 

kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A 

Honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google 

hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a 

számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól 

2.   Facebook pixel kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a 

Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni. 

3.   Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit 

gyűjti. 

4.   MailChimp Javascript kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Szolgáltató 

célzott pop-up reklámokat tud megjeleníteni. 

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói 

szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. 

4.   Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 

4.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) és 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés 

jogalapja az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint 

– hozzájárulása visszavonása esetén – az Info.tv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az 

Adatkezelőt terhelő, Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

4.2. Az adatkezelés célja: 



A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 

kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak 

a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg 

kell őrizniük. 

4.3. A kezelt adatok köre: 

Név, postázási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám. 

4.4. Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 

évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott 

hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Info.tv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

4.5. Adatfeldolgozás 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak 

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. 

Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. 

Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a 

megrendelés adataival együtt a Szolgáltató a következő adatkezelők felé továbbítja: 

·         a kiszállítás teljesítése céljából, amennyiben a futárszolgálat igénybe vételét kéri a 

felhasználó; 

·         a könyvelési feladatok elvégzése céljából; 

·         könyvvizsgálói feladatának ellátása céljából. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

5.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Info.tv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info.tv. 

5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

5.2. Az adatkezelés célja: 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a megrendelő 

igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk a 

megrendelő számára. 

5.3. A kezelt adatok köre: 



Név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. 

5.4. Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. 

6.   Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 

6.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) 

bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

6.2. Az adatkezelés célja: 

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. 

6.3. A kezelt adatok köre: 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

6.4. Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

7.   A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

7.1. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást 

tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) 

A kezelt adatok köre: 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, számlázási címét, telefonszámát, 

e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 



Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. 

8.   Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről A 

személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: 3 in 1 Hosting Bt 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: 3 in 1 Hosting Bt. 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 

Cégnév:  3 in 1 Hosting Bt. 

Székhely cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A 

Adószám: 22206118-2-13 

EU adószám: HU22206118 

Telefon: – 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok 

tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

9.   Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-

Logisztikai Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 

megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a 

telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően 

haladéktalanul törli. 

10.        Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 



Az adatfeldolgozó telefonszáma +36-1-767-8200 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a 

megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a 

telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően 

haladéktalanul törli. 

12.        Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 

·         tájékoztatáshoz való jog, 

·         adatok helyesbítéséhez való jog, 

·         adatok törléséhez való jog, 

·         adatok zárolásához való jog, 

·         tiltakozás joga. 

12.1. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a 

személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a 

kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az 

adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat. 

12.2. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes 

adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

12.3. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 

legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 

törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így 

például a számlázással összefüggésben). 

12.4. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges 

törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

12.5. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 

vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy 

az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt 

esetben; 



ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy 

törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban 

vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

13.        Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 

adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 

megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 

Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell 

jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 

módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 

tájékoztatót. 


