
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Homoky András egyéni vállalkozó (székhely: 3907 Tállya, Rákóczi út 49.) (továbbiakban:
„Adatkezelő”) mint a Homoky Vendégház (továbbiakban: „Vendégház”) üzemeltetője ügyfeleinek,
vendégeinek, valamint a honlap látogatóinak – a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi
Rendeletében az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”)
foglaltak alapján – a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Az Adatkezelő címe / székhelye: Homoky András egyéni vállalkozó, székhely: 3907 Tállya, Rákóczi
út 49.
Az Adatkezelő nyilvántartási száma: 1559313
Az Adatkezelő email címe: homokyandras@t-online.hu
Az Adatkezelő weboldala: https://www.homokypinceszet.hu/
Az Adatkezelő telefonszámai: +36-30-670-32-58, +36-30-249-18-88

Az Adatkezelő kapcsolattartói és elérhetőségei:

Név: Homokyné Szűcs Erzsébet
E-mail cím: homokyandras@t-online.hu
Név: Homoky Dorottya
E-mail cím: dorottyahomoky@gmail.com

Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető
ahttps://www.homokypinceszet.hu/ weboldalon.

Jelen tájékoztató a 3907 Tállya, Rákóczi út 49. szám alatt található Vendégház által nyújtott
szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A jelen tájékoztató elsődleges célja, hogy a Vendégházzal kapcsolatba kerülő természetes személyek,
vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és
betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek személyes adatai védelemben részesüljenek a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az Adatkezelő tájékoztassa a vendégeket a
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges általa kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés
céljáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így különösen, de
nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségekről.

A jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Vendégház mindenben megfeleljen a hatályos
jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan
● GDPR,
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
● a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi

XLVII. törvény.
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Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a
weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az általa kezelt
személyes adatokat védelemben részesítse, és az érintettek információs önrendelkezési jogát
tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul
hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

2.  FOGALOMMEGHATÁROZÁS

● Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: 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;

● Vendégház: a Homoky Vendégház, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
● 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;

● Adatkezelő: 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 végrehajtatja, a jelen
tájékoztató és a Vendégház szempontjából adatkezelő: Homoky András egyéni vállalkozó;

● 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 rögzítése;

● Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;

● 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;

● 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
● Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
● 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;

● Weboldal: a www.homokypinceszet.hu  portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az
Adatkezelő.

3.  AZ ADATKEZELÉS ELVEI
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Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, 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 az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.

Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az
érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a
felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

4. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

Az Adatkezelő kijelenti, hogy
1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el.
2. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az

Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek, valamint szerződéses partnerei ismerhetik
meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos tájékoztató az érintett részére folyamatosan
hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

4. a Weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket
tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat
alakított ki.

5. a Vendégházban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása
érdekében eljárási szabályokat alakított ki.

6. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő
valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

7. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni
védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

8. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
9. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben

továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben
kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és
ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

10. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet,



11. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem
továbbít.

12. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az
Adatkezelő felelősségét kizárja.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az adatállományokban tárolt személyes adatok
védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogosultak arra,
hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli
tovább, kivéve, ha 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.

5. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

5.1. Ajánlatkérés e-mailben vagy telefonon

A kezelt adatok a következők: Név, e-mail cím, telefonszám, érkezés napja, távozás napja,
felnőttek száma, gyermekek száma, szobatípus, ellátás,
fizetési mód.

Adatkezelés célja: A pontos ajánlat adása, a foglalás előkészítése

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: - sikeres ajánlatkérés esetén a foglalásra vonatkozó szabályok
szerint,
- az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig,
- amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati
kötöttség lejártát követő napig

Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem kerül továbbításra.



Szobafoglalással kapcsolatos, e-mailen vagy telefonon keresztül történő ajánlatkérés során az
érintett adatait önként eljuttatja az Adatkezelő részére azzal a céllal, hogy Adatkezelő és / vagy
kapcsolattartói számára árajánlatot adjon.

Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő, és kapcsolattartói kezelik, akik a
beérkezett adatokat rögzítik, az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben vagy
telefonon egyeztetnek.

5.2. Szobafoglalás

A kezelt adatok a következők: Név, e-mail cím, telefonszám, érkezés napja, távozás napja,
felnőttek száma, gyermekek száma, szobatípus, ellátás,
fizetési mód.

Adatkezelés célja: A szolgáltatás biztosítása, a szobafoglalás teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: A foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az
érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának
időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás
rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok
a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?: Nem kerül továbbításra.

Az online foglalási oldalak és utazási irodák önálló adatkezelőnek minősülnek, ebben a
folyamatban adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

● Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban
tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással
kapcsolatos lépéseket.

● Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő és/vagy a kapcsolattartók egy naptárban
rögzítik az érintett által megadott adatokat, ezzel létrehozva a szobafoglalást. A
naptárhoz csak az Adatkezelő és kapcsolattartói férnek hozzá.

● A szoba lefoglalásáról az Adatkezelő vagy a kapcsolattartók írásban értesítik az
érintettet.

5.3. Bejelentkezés és a bejelentő lap, IFA (idegenforgalmi adó) mentességi nyilatkozat



A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév, keresztnév, lakcím, állampolgárság, születési
hely, idő, érkezés napja, távozás napja, személyazonosító
igazolványszám, IFA mentesség esetében diákigazolvány
szám.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás és jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Adatkezelés időtartama: A megadott személyes adatok kezelésére az érintettel
fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig
kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről
szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a
tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?: ● NTAK

Érintett a Vendégházba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot tölt ki,
amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a
Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

o A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szolgáltatások
igénybevételének feltétele.

o A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap
kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve
teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés
céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

5.6. Számlázás

A kezelt adatok a következőek: Vezetéknév, keresztnév, lakcím, Vendégházban tartózkodás
ideje, Bankszámla adatok

Adatkezelés célja: A szolgáltatások igénybevételének számlázása, számlázási
kötelezettség teljesítése, fizetési tranzakció lebonyolítása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja);

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja)



Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő
adatok 8 évig , valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi
CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év
utolsó napjáig

Adattovábbításra sor kerül-e?: NAV részére kerülnek továbbításra a számlázási adatok.

● Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az
Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai
gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő
szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain
tájékozódhat.

6. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

6.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
 
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó
rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei)
tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az
Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos
jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 

 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd:
GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

 
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 
6.2 Az érintett hozzáférési joga
 
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

● az adatkezelés céljai; 
● az érintett személyes adatok kategóriái; 



● azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte
vagy közölni fogja, i 

● adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

● az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen; 

● valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
● ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető

információ.
 
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani,
kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
6.3 A helyesbítéshez való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
6.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő
gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja; 

● az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre; 

● a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 
● a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
 
A fenti bekezdések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között: 

● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
● a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog

szerinti kötelezettség teljesítése céljából;



● a 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

● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:  

● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát; 

● az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; 

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

● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az 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.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek
kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 
 
6.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához

kapcsolódó értesítési kötelezettség
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
6.7 Az adathordozhatósághoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő a 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 az
Adatkezelő akadályozná, ha: 

● az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
● az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az Adatkezelő
és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását. 



A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

6.8 A tiltakozáshoz való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az Adatkezelő
nem kezeli tovább, kivéve, ha 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. 
 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
 
6.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR
rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
6.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 
Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága
előtt kell megindítani. 
 
6.11 Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz

való jog
 
Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése
következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti
tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az
érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon
tájékozódhat: www.birosag.hu.
 

http://www.birosag.hu

