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Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató 

 

I. Az Adatvédelmi Szabályzat célja 

A Login Autonom Kft. (a továbbiakban: Társaság) – mint a https://login.hu/  weboldal 

tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője, továbbá a szolgáltatás létrehozója – a jelen 

Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett 

végzi a korábban említett weblap és az ezen elérhető szolgáltatások során a felhasználók 

személyes adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen adatvédelmi szabályzat tájékoztatást 

nyújt többek között a társaság által történő adatkezelés feltételeiről, céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az érintettek köréről, az adatkezelésre vonatkozó jogairól 

és jogorvoslati lehetőségeiről. 

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket 

a felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a weblap 

megfelelő módon használható legyen, a szolgáltatások igénybevétele megvalósulhasson, a 

Társasággal történő kapcsolatfelvétel megvalósulhasson, illetve amelyeket a Társaság gyűjt 

felhasználókról a weblapok felhasználók által történő használata során.  

A regisztráció végrehajtásával, jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával a felhasználó 

elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, továbbá az adatok kezelésére vonatkozó 

feltételeket elfogadja és hozzájárul a következőkben ismertetett adatok kezeléséhez. 

A Login Autonom Kft. tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára 

személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmének megvalósításában. 

II. Alapfogalmak 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, 

például az adatok 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. 

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

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

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

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelési műveletek összessége. 

https://login.hu/
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján 

személyes adatokat kezel. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 

műszaki és szervezési megoldások rendszere. 

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

lehetséges. 

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. 

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. 

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – 

közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 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. 

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki vagy amely igénybe veszi 

a weboldal kapcsolat menüpontját, mely során regisztrál, illetve visszahívást kér a társaságtól. 

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. 

Látogató: regisztrációval nem rendelkező természetes személy, aki a weboldalt legalább egy 

alkalommal meglátogatja. 

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 

adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak 

ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 

[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az 
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adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz 

szükségesek. 

Szolgáltatás: https://login.hu/ internetes oldal szolgáltatásai (pl. információigénylés, 

visszahívás kérése). 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

Üzemeltető: Login Autonom Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/a., Cégjegyzékszám: 01 09 

074979), mint a szolgáltatás létrehozója, tulajdonosa és fenntartója. 

Weboldal: https://login.hu/  weblap. 

III. Adatkezelő 

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév:   Login Autonom Kft. 

Székhely:   1103 Budapest, Kőér utca 2/a  

Weblap:   https://login.hu/  

Kapcsolattartás:  1103 Budapest, Kőér utca 2/a C épület 4. emelet  

Telefon:   + 36 (1) 631 7605 

E-mail:   info@login.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Talján András 

    e-mail: taljan.andras@login.hu 

Jelen szabályzat és tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai 

Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami 

jogszabályok mentén.  

Jelen szabályzat az adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, 

az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve 

a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen értesítésével valósul meg. 

A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, 

amelyeket a felhasználók és a látogatók a weblap látogatása, használata, a weblapon elérhető 

bármely szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Társaság részére, valamint, amely adatokat 

ezen tevékenységek során a Társaság a felhasználóról és a látogatóról gyűjt.  

IV. Általános Szabályok  

A Társaság a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést többek között az 

alábbi szabályok alapján végzi: 

https://login.hu/
https://login.hu/
https://login.hu/
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a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.); 

c) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai. 

1. Az adatkezelés általános jogalapja 

a) az érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása, 

b) jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése.  

2. Az adatkezelés célja 

A Társaság a személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban előre 

meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. A Társaság kizárólag olyan 

személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, 

továbbá a Társaság a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezeli. 

A Társaság adatkezelési céljai, amelyek érdekében a Társaság a felhasználó személyes adatait 

kezeli: 

a) ügyfélszolgálati funkciók ellátása; 

b) a weblapon elérhető szolgáltatások teljesítése, fejlesztése; 

c) a weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető szolgáltatások 

kapcsán statisztikák készítése. 

3. A kezelt adatok köre 

a) A weboldalon történő kapcsolatfelvételi menüpont használata során megvalósuló 

felhasználó-regisztráció előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása: 

 név, 

 e-mail cím, 

 cégnév. 

Ezen adatok vonatkozásában az adatok kezelésének célja a 2. pontban meghatározott célok, így 

különösen a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció biztosítása, információigény 

teljesítése, kapcsolatfelvétel megvalósítása, többletszolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati 

funkciók ellátása.  

A regisztráció során megadott adatok a Társaság info@login.hu e-mail címére érkeznek, 

ahonnan a MiniCRM rendszerbe integrálódnak a további kapcsolattartás gördülékeny 

lefolytatása érdekében, és ezzel egyidejűleg az e-mail-ek azonnal törlésre kerülnek. Az 

adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás birtokában adott 

mailto:info@login.hu
https://www.minicrm.hu/
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hozzájárulása, amely bármikor visszavonható a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének címzett, 

az érintett hozzájárulásának visszavonásáról nyilatkozatot tartalmazó levéllel. 

b) A Társaság a weboldalon történő kapcsolatfelvételi menüpont használata során 

megvalósuló „visszahívás kérése” szolgáltatás igénybevételével összefüggésben az 

alábbi adatokat kezeli: 

 név, 

 telefonszám. 

Ezen adatok vonatkozásában az adatok kezelésének célja a 2. pontban meghatározott célok, így 

különösen a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikáció biztosítása, információigény 

teljesítése, kapcsolatfelvétel megvalósítása, többletszolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati 

funkciók ellátása. Ezen szolgáltatás során megadott adatok a Társaság sales@login.hu e-mail 

címére érkeznek, ahonnan a MiniCRM rendszerbe integrálódnak a további kapcsolattartás 

gördülékeny lefolytatása érdekében, és ezzel egyidejűleg az e-mail-ek azonnal törlésre 

kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes, megfelelő tájékoztatás 

birtokában adott hozzájárulása, amely bármikor visszavonható a Társaság adatvédelmi 

tisztviselőjének címzett, az érintett hozzájárulásának visszavonásáról nyilatkozatot tartalmazó 

levéllel. 

Mindkét szolgáltatás igénybevétele esetén a megadott adatok először a honlap üzemeltetőjéhez 

kerülnek, ahonnan rögtön továbbítják az adatkezelőnek és ezzel egyidejűleg az adatok azonnali 

törlését hajtják végre.  

4. Sütik (cookie-k) 

A süti vagy másnéven cookie egy információ tárolására alkalmas eszköz, amit a különféle 

internetes szolgáltatások a felhasználó, látogató böngészőjében tárolnak el. A sütik alkalmazása 

lehetőséget biztosít a weboldal használatával összefüggésben a látogató egyes adatainak 

gyűjtésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.  

A cookie-k által történő adatkezelést a Felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre 

szabhatja, így akár le is tilthatja. A sütik engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos 

információk, a beállítás egyes lépései az alábbi linkeken elérhetőek: 

 Google Chrome  

 Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 11 

 Microsoft Internet Explorer 10 

 Safari 

 Microsoft Edge 

 Opera 

A sütik alkalmazásával a Társaság konkrét céljai az alábbiak: 

 a felhasználók igénye szerinti weboldal megjelenítés, 

mailto:sales@login.hu
https://www.minicrm.hu/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=cookies%20safari
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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 a felhasználói élmény javítása, 

 a Társaság által nyújtott szolgáltatások fejlesztése, 

 a szolgáltatások zavartalan működésének biztosítása, 

 a weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető szolgáltatások kapcsán 

statisztikák készítése. 

A cookie-k alkalmazásával megvalósuló adatkezelés jogalapja a felhasználó és a látogató 

hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a felhasználó és a látogató hozzájárulásától a 

leiratkozásáig tart. 

5. Az Érintettek köre 

Az adatkezelés tekintetében érintettnek tekinthetők az I. pontban meghatározott weboldalon 

regisztrált természetes személy felhasználók és a weboldal látogatói. 

6. Az érintett hozzájárulása 

Határozott, önkéntes hozzájárulásnak minősül, ha az érintett a weblapon kifejezett 

cselekménnyel bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (checkbox), mellyel elismeri, hogy jelen 

szabályzat tartalmát megismerte, továbbá az adatok kezelésére vonatkozó feltételeket elfogadja 

és hozzájárul adatai kezeléséhez. 

7. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama a regisztráció és visszahívás kérése esetén az adott szolgáltatás 

nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a felhasználó hozzájárulásának 

visszavonásáig.  

8. A címzettek kategóriái 

 Adatkezelő.  

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

A Társaság a felhasználók személyes adatait a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott 

esetben és célból a szolgáltatások nyújtása, az igénybevételük és teljesítésük biztosítása 

érdekében, a felhasználó tájékoztatása mellett előzetesen meghatározott adatfeldolgozó részére 

továbbítja. A megismert adatokat az adatkezelő a 10. pontban megjelölt adatfeldolgozó 

kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai 

és az adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. 

10. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozó számára továbbíthatja az adatokat. A 

Társaság a honlap üzemeltetése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe. A Társasággal történő 

kapcsolatfelvétel (regisztráció, „visszahívás kérése”) során megosztott adatokat a WP Online 

Magyarország Kft. adatfeldolgozóként kezeli. A regisztráció és a „visszahívás kérése” 

szolgáltatások során megosztott adatok az adatfeldolgozó és a Társaság által biztosított 
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informatikai rendszeren keresztül kerülnek továbbításra. Az ezekkel kapcsolatos személyes 

adatokat az adatfeldolgozó nem tárolja, kizárólag továbbítja az adatkezelő részére. 

Az adatfeldolgozó kapcsolattartási adatai: 

Név: WP Online Magyarország Kft. 

Cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 

Weboldal: https://wponline.hu/index.html  

E-mail cím, telefonszám: adam@wpo.hu,  +36 30 538 5318 

11. Adatok nyilvánosságra hozatala 

Az adatkezelő a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.  

12. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

Az adatkezelő az érintett személyes adatait harmadik országba nem továbbítja. 

13. Az adatok tárolásának módja 

Az adatok tárolása elektronikusan történik. 

V. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 

A Társaság az Informatikai biztonsági szabályzatát belső IT személyi állományával dolgozta 

ki, és az Ügyvezető hagyta azt jóvá. A szabályzat kiterjed minden, jelen dokumentumban 

érintett adattípus többszörös védelmére, a szükséges adatok titkosítására, az esetleges 

biztonsági másolatok kezelésére, a belső adat-hozzáférési jogosultságok kiosztására, az ehhez 

szükséges technológiai/adminisztrációs felületek létrehozására, a hozzáférések naplózására és 

utólagos ellenőrzésének lehetségessé tételére. Az erről szóló dokumentum szintén belső 

felhasználású, nyilvánosan nem elérhető, esetleges vizsgálat esetén a Hatóságnak kell ezt 

bemutatni. 

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, 

hogy: 

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 

• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való 

feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen 

hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 

• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és 

védelméről. 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket 

alkalmaz az érintett személyes adatainak védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, 

törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése 

vagy feldolgozása ellen. Az adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre 

nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén 

haladéktalanul értesíti az érintettet. 

https://wponline.hu/index.html
mailto:adam@wpo.hu
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Az adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel gondoskodik arról, hogy az 

érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. 

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes 

adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy 

minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes 

adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes 

mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell 

fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes 

felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. 

Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat 

tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.  

A weblap időről időre tartalmazhat olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által 

működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait, illetve a partner 

hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.  

VI. Az érintettek jogai 

Az érintett a III. pontban megjelölt elérhetőségeken az adatkezelőnél, 

• kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  

• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 

• kérheti adatainak helyesbítését, 

• tájékoztatást kérhet az adatkezelés körülményeiről, 

• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés 

szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a szervezet automatizált eljárás 

keretében kezeli.  

• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról. 

• tiltakozhat a profilalkotás és az automatizált adatkezelés ellen, illetve 

• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását. 

Az érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az érintett a III. Pontban 

megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az adatkezelő számára. 

1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 

információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az adatkezelés 

megkezdését megelőzően is. 

2. Hozzáférési jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, 

hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy 

ehhez hozzáférést kapjon.  

3. Helyesbítéshez való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a 

hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.  

4. A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törölje 

a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulását, 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) 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; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

d) 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. 

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Nem várható el ezen 

kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

7. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

8. A tiltakozáshoz való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, 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. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– profilalkotás is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor kérheti a kézi, 

emberi beavatkozást és döntésalkotást. 

10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül 

– tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való 

fordulás joga) 

Az érintett magánszemély 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 a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet. 

VII. Jogorvoslat 

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal élni, 

valamint bírósági eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az érintett lakóhelye szerint 

illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.  

Az érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál. 
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