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ADATKEZELÉSI	TÁJÉKOZTATÓ	
 
 
1.	 Az	adatkezelő	és	elérhetőségei	
 
 
Az adatkezelő cégneve: F‐PROJEKT	Tanácsadó	Korlátolt	Felelősségű	Társaság 
Székhely: 2030 Érd, Torockói u. 8. 
Képviseli: Dr. Sándor Lilian ügyvezető 
E-mail cím: office@f-projekt.hu 
Telefon: +36 70 200 8884 
Honlap: www.f-projekt.hu 
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sándor Lilian 
 
 
2.	 Fogalom	meghatározások	
 
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban található fogalmakat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”) az alábbiak szerint szabályozza: 
 
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes 

személy. 
 
Azonosítható	természetes	személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható. 

 
Személyes	adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. 
 
Különleges	adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását 
célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok. 

 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az 
akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. 

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

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy 
másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat 
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további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 
 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 

nem lehetséges. 
 
Adatkezelés	korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából 

történő megjelölése útján. 
 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az 
adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat 
kezel. 

 
Adatvédelmi	incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, 
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra 
hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 
Profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, 

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi 
teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes 
preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, 
tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek 
értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul. 

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

rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az 
adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz. 

 
 
3.	 A	kezelt	adatok	köre,	az	adatkezelés	célja	és	jogalapja,	az	adatok	megőrzési	ideje	
 
 
Társaságunk, mint Adatkezelő szolgáltatási tevékenysége során az alábbi táblákban megjelölt személyes adatokat 
kezeli az ott megjelölt célokkal és megőrzési idő alatt. 
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3.1.	 Természetes	személy	ügyfelekre	vonatkozó	rendelkezések	
 

Kezelt	adatok	köre Adatkezelés	célja Adatkezelés	jogalapja Megőrzési	idő

Megbízási szerződés előkészítése 
és megkötése

Szolgáltatási szerződés 
előkészítése, teljesítése

Ügyfélazonosítás, a Pmt. 6.§ 
szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

A pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzésére és 

megakadályozására vonatkozó jogi 
kötelezettség

A szerződés tárgyát képező megbízással összefüggésben 
az Adatkezelő részére átadott vagy Adatkezelő 

tudomására jutott adatok (különösen családi és utónév, 
lakhely, anyja születési neve, adóazonosító jel, személyi 

igazolvány szám, személyi szám, útlevélszám, 
tartózkodási hely, levelezési cím).

A szolgáltatással összefüggésben 
felmerülő igények 

érvényesítésének előkészítése.

Megbízási szerződés teljesítése.
A szolgáltatással összefüggésben 

felmerülő igények 
érvényesítéséhez fűződő jogos 

érdek.

A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 5 év, adótanácsot is tartamazó 
szerződés esetén az érintett adónem elévülési ideje, de 
maximum 7 év. A megőrzési idő meghosszabbítható, ha 

a személyes adatokra folyamatban lévő vagy a 
megőrzési idő végén várhatóan megindításra kerülő 

eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ez esetben a 
megőrzési idő az eljárás jogerős lezárásáig vagy jogerős 

megszűnéséig, megszüntetéséig terjed.

Az ügy jellegére vonatkozó tényállási adatok, ideértve a 
vagyonra és vagyoni érdekekre vonatkozó adatokat is.

Tanácsadási szolgáltatás nyújtása, 
a szolgáltatással összefüggésben 

felmerülő igények érvényesítésnek 
előkészítése.

Megbízási szerződés teljesítése.
A szolgáltatással összefüggésben 

felmerülő igények 
érvényesítéséhez fűződő jogos 

érdek.

A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 5 év, adótanácsot is tartamazó 
szerződés esetén az érintett adónem elévülési ideje, de 
maximum 7 év. A megőrzési idő meghosszabbítható, ha 

a személyes adatokra folyamatban lévő vagy a 
megőrzési idő végén várhatóan megindításra kerülő 

eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ez esetben a 
megőrzési idő az eljárás jogerős lezárásáig vagy jogerős 

megszűnéséig, megszüntetéséig terjed.

Kapcsolattartási adatok (levelezési cím, telefonszám, e-
mail cím)

Kapcsolattartás a szerződés 
teljesítése folyamán

Megbízási szerződés teljesítése.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó kapcsolat 
fennállásáig, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok a fenti 

célból kezelt adatokat tartalmazó okiratok részét 
képezik, ez esetben az általános megőrzési idő szabályai 

kerülnek alkalmazásra.

Számla, számviteli bizonylat kiállításához szükséges 
személyes adatok

Számla, számviteli bizonylat 
kiállítása, a megbízási szerződés 
teljesítése, jogszabály által előírt 

adózási kötelezettségek teljesítése.

Számvitei szabályok és 
adójogszabályok által előírt 
kötelezettségek teljesítése.

A számla kiállításától számított 8 év.

A megbízás előkészítéséhez és a megbízási szerződés 
megkötéséhez szükséges személyes adatok, ideértve a 
személyi azonosító okmányok típusát, adattartalmát és 

másolatát, valamint a megbízás elvállalhatósága korlátai 
kapcsán bekért adatokat. Ez utóbbi körben az adatok 

forrása lehet nyilvános adatbázis is.
A Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során kötelezően 

rögzítendő adatok: a természetes személy családi és 
utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, 
születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, 

enne hiányában tartózkodási helye, azonosító 
okmányának típusa és száma.

Rögzítésre kerül az ügyfel kiemelt közszereplői 
státuszára vonatkozó nyilatkozata, illetve, hogy ilyen 

személlyel közeli hozzátartozói vagy közeli kapcsolatban 
álló személynek minősül-e. Amennyiben igen, úgy 
rögzítésre kerülnek a pénzeszközök forrására és a 

vagyon forrására vonatkozó információk is.

A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 5 év, adótanácsot is tartamazó 
szerződés esetén az érintett adónem elévülési ideje, de 
maximum 7 év. A megőrzési idő meghosszabbítható, ha 

a személyes adatokra folyamatban lévő vagy a 
megőrzési idő végén várhatóan megindításra kerülő 

eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ez esetben a 
megőrzési idő az eljárás jogerős lezárásáig vagy jogerős 

megszűnéséig, megszüntetéséig terjed.
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3.2.	 Jogi	 személy,	 és	 jogi	 személyiséggel	 nem	 rendelkező	 szervezet	 ügyfelek	 részéről	 eljáró	
természetes	 személyekre	 (képviselő,	 tag,	 tényleges	 tulajdonos,	 kapcsolattartó)	 vonatkozó	
rendelkezések	

 
Kezelt	adatok	köre Adatkezelés	célja Adatkezelés	jogalapja Megőrzési	idő

Kapcsolattartási adatok (levelezési cím, telefonszám, e-
mail cím, munkakör, tisztség, beosztás)

Üzleti célú kapcsolatfelvétel, 
kapcsolattartás a szerződés 

teljesítése folyamán

A jogi személlyel fennálló 
szolgáltatási szerződés 

teljesítéshez, illetve az üzleti 
kapcsolat fenntartásához fűződő 

jogi érdek.

A jogi személlyel fennálló üzleti kapcsolat végéig, vagy 
ha az korábban következik be, a kapcsolattartó jogi 

személlyel való jogviszonyának megszűnéséig, ha errőől 
az Adatkezelő tudomást szerez.

Megbízási szerződés előkészítése 
és megkötése

A jogi személlyel fennálló 
szolgáltatási szerződés 

előkészítése, teljesítéséhez fűződő 
jogi érdek.

Ügyfélazonosítás, a Pmt. 6.§ 
szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

A pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozása megelőzésére és 

megakadályozására vonatkozó jogi 
kötelezettség

Az ügy jellegére vonatkozó tényállási adatok, ideértve a 
vagyonra és vagyoni érdekekre vonatkozó adatokat is.

Tanácsadási szolgáltatás nyújtása, 
a szolgáltatással összefüggésben 

felmerülő igények érvényesítésnek 
előkészítése.

Megbízási szerződés teljesítése.
A szolgáltatással összefüggésben 

felmerülő igények 
érvényesítéséhez fűződő jogos 

érdek.

A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 8 év. A megőrzési idő 
meghosszabbítható, ha a személyes adatokra 

folyamatban lévő vagy a megőrzési idő végén várhatóan 
megindításra kerülő eljárás lefolytatása érdekében van 
szükség. Ez esetben a megőrzési idő az eljárás jogerős 

lezárásáig vagy jogerős megszűnéséig, megszüntetéséig 
terjed.

Személyazonosító adatok (jogi személy képviselője, 
tagja és tényleges tulajdonosa vonatkozásában).

Amennyiben a természetes személy, a jogi személy vagy 
a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

képviselője a tényleges tulajdonos képviseletében 
(nevében vagy érdekében) jár el, az erre vonatkozó 

nyilatkozat. Ez esetben a kezelt adatok köre: családi és 
utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, 

születési hely és idő, lakcím, tartózkodási hely, 
tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke.

Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a tényleges tulajdonos 
kiemelt közszereplőnek minősül-e.

A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 8 év. A megőrzési idő 
meghosszabbítható, ha a személyes adatokra 

folyamatban lévő vagy a megőrzési idő végén várhatóan 
megindításra kerülő eljárás lefolytatása érdekében van 
szükség. Ez esetben a megőrzési idő az eljárás jogerős 

lezárásáig vagy jogerős megszűnéséig, megszüntetéséig 
terjed.

 
 

3.3.	 Egyéb	adatkezelésekre	vonatkozó	rendelkezések	
 

Kezelt	adatok	köre Adatkezelés	célja Adatkezelés	jogalapja Megőrzési	idő

Szerződés teljesítésében érintett másik fél, illetőleg a 
másik fél képviselőjének személyazonosító és egyéb 

ügyleti adatai (az adatok forrása az ügyfél vagy 
közvetlenül az érintett)

Szolgáltatási szerződés teljesítése
A megbízási szerződés 

teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

A megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti kapcsolat 
megszűnésétől számított 8 év. A megőrzési idő 
meghosszabbítható, ha a személyes adatokra 

folyamatban lévő vagy a megőrzési idő végén várhatóan 
megindításra kerülő eljárás lefolytatása érdekében van 
szükség. Ez esetben a megőrzési idő az eljárás jogerős 

lezárásáig vagy jogerős megszűnéséig, megszüntetéséig 
terjed.

Az ügy ellátásához kapcsolódó telefonhívások tartalma, 
amennyiben ezek rögzítésre kerülnek

Egyeztetés tartalmának 
visszaidézhetősége, jogi 

igényérvényesítés esetén 
felhasználása

Az egyeztetés 
visszaidézhetőségéhez és 

igazolhatóságához fűződő jogos 
érdek.

A megbízás teljesítésétől, vagy ha ez később, a szerződés 
megszűnésétől számított 5 év (általános polgári jogi 

elévülési idő).  
 

3.4.	 A	www.f‐projekt.hu	honlappal	összefüggésben	folytatott	adatkezelés	
 

Kezelt	adatok	köre Adatkezelés	célja Adatkezelés	jogalapja Megőrzési	idő

A weboldalra látogató által a weboldal "Kapcsolat" 
felületen keresztül megadott személyes adatok 

(különösen név, e-mail cím, és egyéb önkéntesen 
megadott adatok)

Válaszadás a "Kapcsolat" felületen 
keresztül az Adatkezelővel 

kapcsolatba lépő személy részére

Ha a megkeresés megbízási 
szerződés előkészítésével áll 

összefüggésben, az adatkezelés 
jogalapja a szerződés előkészítése 

és megkötése. Ha eltérő tárgyú 
megkeresés érkezik, az adatkezelés 

jogalapja az Adatkezelő ahhoz 
fűződő jogos érdeke, hogy a 

beérkező megkeresésekre választ 
tudjon adni.

Ha a megkeresés megbízási szerződés megkötésének 
előkészítésével áll összefüggésben, a megkeresésben 

foglalt adatok a megbízás teljesítésétől, illetve az üzleti 
kapcsolat megszűnésétől számított 5 év időtartamban 

kerülnek kezelésre. Ha a megkeresés ettől eltérő célú, az 
adatkezelés időtartama a megkeresés alapján folytatódó 

kommunikáció lezárásáig kerül kezelésre.

A weboldalon működő cookie-k által rögzített adatok
Társaságunk cookie kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.f-projekt.hu/cookie-szabalyzat/  
 
A fenti adatkezelések kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, 
amelyeket az Adatkezelő jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés, üzleti kapcsolat 
előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a megbízási szerződés létesítése, a megbízási jogviszonyból 
származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül az 
Adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy a megbízással összefüggésben vállalt vagy jogszabályok által 
előírt kötelezettségeit teljesítse. Az adatok megadásának elmaradása egyes esetekben, különös tekintettel a 
Pmt. által előírt ügyfél-azonosítási kötelezettségre, így ahhoz vezethet, hogy Társaságunk – a jogszabályi 
kötelezettségei teljesítésének meghiúsulása miatt – a megbízást nem tudja elfogadni, illetőleg teljesíteni.
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4.	 A	személyes	adatok	címzettjei,	a	címzettek	kategóriái	
 
 
4.1.	 Adatfeldolgozó	részére	történő	adattovábbítás	
 

Adatfeldolgozó	megnevezése
A	címzettek	részére	átadott	személyes	adatok	

kategóriája
Az	adatfeldolgozó	bevonásával	végzett	

tevékenység

Gönczi Edina Éva könyvelési szolgáltató Számlákon szereplő személyes adatok
Az adatfeldolgozó teljes körű könyvelési 

szolgáltatás nyújtása céljából végzi az Adatkezelő 
által meghatározott műveleteket.

www. szamlazz.hu Számlákon szereplő személyes adatok Számlázás teljes körű biztosítása  
 
4.2.	 Önálló	adatkezelők	részére	történő	adattovábbítás	
 

Az	önálló	adatkezelő	megnevezése
A	címzettek	részére	átadott	személyes	adatok	

kategóriája
Az	önálló	adatkezelő	által	végzett	tevékenység

Együttműködő ügyvédek és ügyvédi irodák
Az ügyfél azonosító adatai, kapcsolattartási adatai, 

és az üggyel kapcsolatos tényállási adatok

Szakmai közreműködés az Adatkezelő által nyújtott 
szolgáltatások teljesítésében az ügyfél 

hozzájárulása alapján

Együttműködő könyvvizsgáló iroda
Az ügyfél azonosító adatai, kapcsolattartási adatai, 

és az üggyel kapcsolatos tényállási adatok

Szakmai közreműködés az Adatkezelő által nyújtott 
szolgáltatások teljesítésében az ügyfél 

hozzájárulása alapján

Együttműködő adótanácsadó
Az ügyfél azonosító adatai, kapcsolattartási adatai, 

és az üggyel kapcsolatos tényállási adatok

Szakmai közreműködés az Adatkezelő által nyújtott 
szolgáltatások teljesítésében az ügyfél 

hozzájárulása alapján
Egyéb együttműködő szakmai partnerek (HR és 

adatvédelmi szakemberek, biztosítási és 
biztonsági szolgáltatók)

Az ügyfél azonosító adatai, kapcsolattartási adatai, 
és az üggyel kapcsolatos tényállási adatok

Szakmai közreműködés az Adatkezelő által nyújtott 
szolgáltatások teljesítésében az ügyfél 

hozzájárulása alapján

Hatóságok, bíróságok, egyéb hivatalos szervek
Az ügy ellátásához szükségesen megadandó 

személyes adatok
A vonatkozó eljárás kezdeményezése az ügyfél 

hozzájárulása alapján

Magánszakértő
Az ügy ellátásához szükséges szakértő bevonása 

esetén a szakértő rendelkezésére bocsátandó 
iratokban foglalt személyes adatok

Szakvélemény készítése az ügyfél részére az ügyfél 
hozzájárulása alapján  

 
 
5.	 Különleges	adatok	kezelése	
 
 
Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel. 
 
 
6.	 Érintetti	jogok	
 
 
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adati 
kezelése ellen. Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz 
benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog. 
 
Az Érintettet megilleti az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával 
kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Társaságunk automatizált döntéshozatalt 
nem folytat. 
 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonására. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. 
 

6.1.	 Hozzáféréshez	való	jog	
 

Az Érintett bármikor jogosult információt kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az 
Adatkezelő kezeli-e, azt miként teszi, ideértve az adatkezelés célját, a címzetteket, akikkel az Érintett 
adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, 
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az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra 
vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítás esetén 
pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. 
 
A hozzáféréshez való jog gyakorlása során az érintett arra is jogosult, hogy a kezelt adatokról 
másolatot kérjen. Elektronikus formában benyújtott kérelem esetén – eltérő érintetti kérés hiányában 
– az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan bocsátja rendelkezésre. 
 
Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így 
különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének 
teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 
 
Amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást háromnál több példányban igényli, az Adatkezelő a 
többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat 
jogosult felszámítani, melynek mértékéről a kérelem beérkezésekor haladéktalanul tájékoztatja az 
Érintettet. 

 
6.2.	 Helyesbítéshez	való	jog	

 
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintett kérésére helyesbíti vagy 
kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az 
Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az 
Adatkezelő részére. 
 
Amennyiben a helyesbítéshez való joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel 
közölte (például címzettként az adatfeldolgozóval), az Adatkezelő az adat helyesbítését követően 
haladéktalanul tájékoztatja az ilyen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen, vagy nem igényel az 
Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 
 
Az Érintett kérésére az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja a címzetteket. 
 

6.3.	 A	törléshez	(„elfeledtetéshez”)	való	jog	
 
Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő 
az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben: 
 
 az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötte, vagy más módon kezelte; 
 olyan adatkezelésről van szó, amely az érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az 

érintett visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, 

de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni 
tiltakozást kivéve, amely esetben e többletfeltételnek nem kell teljesülnie – nincs elsőbbséget 
élvező jog az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy 
 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése. 
 
Amennyiben a törléshez való joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel közölte 
(például címzettként az adatfeldolgozóval), az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul 
tájékoztatja az ilyen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől 
aránytalan erőfeszítést. 
 
Az Érintett kérésére az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja a címzetteket. 
 
Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen például jogvitás 
helyzetekben, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetőleg védelméhez 
szükséges.	 	
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6.4.	 Az	adatkezelés	korlátozásához	való	jog	
 
Az érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 
 
 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az 

időtartamra terjed ki, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát); 

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

 az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra 
terjed ki, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-
e az Érintett jogos indokaival szemben). 

 
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás 
kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetőleg kizárólag abban a körben kezeli, amihez az érintett 
hozzájárult. 
 
Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásának hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi 
személy jogainak védelme érdekében, vagy európai uniós, illetve európai uniós tagállam fontos 
közérdekére tekintettel szükségesek. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja. 
Amennyiben az itt szabályozott joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel 
közölte (például címzettként az adatfeldolgozóval), az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról 
haladéktalanul tájékoztatja az ilyen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az 
Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 
 
Az Érintett kérésére az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja a címzetteket. 
 

6.5.	 A	tiltakozáshoz	való	jog	
 
Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy 
jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem 
köteles helyt adni, ha bizonyítja, hogy 
 
 az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy 
 az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódik. 
 

6.6.	 Panaszjog,	jogorvoslathoz	való	jog	
 
Ha az Érintett megítélése szerint személyes adatainak Adatkezelő általi kezelése megsérti a 
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási 
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi 
felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. 
 
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt 
benyújtani. A NAIH elérhetőségei: 
 
Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 1 391 1400 
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Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. Az 
Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű 
döntésével szemben. 
 
Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 
panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával 
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 
 
7.	 Automatizált	döntéshozatal,	profilalkotás	
 
 
Az Adatkezelőnek az Érintettekre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem 
kerül sor. 
 
 
 
 

Hatályos:	
2020.	április	1‐jétől	

 
 

 


