ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Utolsó módosítás dátuma: 2021.06.02.

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint az eventaccreditation.com weboldal („Weboldal”) látogatóját,
valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, illetve a Weboldal kapcsán az alábbi Adatkezelővel
kapcsolatba kerülő személyt a Humán Telex Advertising Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által
folytatott adatkezelésről, valamint az Ön, mint az adatkezelés által érintett adatvédelmi jogairól és
jogorvoslati lehetőségeiről.
1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
2. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei, adatfeldolgozók










Az Adatkezelő neve:
Humán Telex Advertising Kft.
Az Adatkezelő székhelye:
1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 5/29.
Az Adatkezelő Weboldala:
humantelex.hu
Az Adatkezelő e-mail címe:
hello@humantelex.hu
Postacím:
1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 5/29.
Adószám:
14112355-2-41
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-889436
Az Adatkezelő Adatvédelmi Felelősének neve:
Udvarev-Tóth Rita
Az Adatkezelő Adatvédelmi Felelősének elérhetősége: udvarev-toth.rita@humantelex.hu
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Az Adatkezelő az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, amelyek az Adatkezelő
nevében kezelnek személyes adatokat.
NÉV

CÍM, E-MAIL CÍM

IT Open Network

Cím: 1171 Budapest V. utca 10
E-mail cím:
horvath.csaba@itopennetwork.hu

TEVÉKENYSÉG, KEZELT
ADATOK KÖRE
Tevékenység: IT
Kezelt adatok köre:
Regisztrációs adatbázis kezelés

3. Az adatkezelési műveletek leírása

Adatkezelés célja és
tevékenységünk

Az adatkezelés
jogalapja

természetes
Weboldal
látogatása, elérhetőségének biztosítása, személy
beszállítóinkkal, és
regisztráció
egyéb természetes
Cél
a
Weboldal személy
rendeltetésszerű
és szerződéses
színvonalas
működésének partnereinkkel
biztosítása,
kötött
szerződés
elérhetővé tétele, a
esetén:
az
látogatók
kapcsolódó
adatkezelés olyan
adatainak kezelése a
szerződés
fenti célokból.
teljesítéséhez
szükséges,
amelyben Ön az
egyik fél, vagy az a
szerződés
megkötését
megelőzően az Ön
kérésére
történő
lépések
megtételéhez
szükséges (GDPR
6. cikk (1) b)
pontja);
- amennyiben Ön
valamely
jogi
személy
vagy
egyéb
szervezet
(például: az Önt
foglalkoztató
társaság vagy olyan
társaság, amelynek
Ön
a
vezető
tisztségviselője),
illetve más személy
(például:
meghatalmazás
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Kezelt adatok köre



Szerződéses partnerek,
alvállalkozók,
illetve
képviselőik,
munkatársaik esetén: az
Ön neve és szerződéses
kapcsolattartási
adatai
(különösen: név, cím, email cím, telefonszám, ha
a
szerződéses
kapcsolattartás során a
felek ezt használják,
illetve
a
vonatkozó
szerződésben
megjelölik), neme (a
megszólításhoz),
pozíciója és a képviselt
(jogi) személy/szervezet



A Weboldalon regisztráló
természetes
személy
vendégek
esetén
a
regisztrációhoz,
belépéshez, részvételhez
szükséges adatok (név,
email cím, telefonszám,
saját arcképes fotó)

A fenti adatok megadása (a
hozzájárulás alapján kezelt
adatok kivételével) szükséges
az
Adatkezelő
általi
adatkezeléshez.
A
hozzájárulás alapján kezelt
vendégadatok
esetén
az
adatkezelés az érintettek
hozzájárulásán
alapul
(amelyet a regisztráció során,
illetve részvételükkel adnak

Az adatkezelés
időtartama,
adattovábbítás
címzettjei
Szerződéses
partnerek,
alvállalkozók
esetén adatait a
vonatkozó
szerződés
megszűnésétől
számított 5 évig
kezeljük (a Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”)
6:22. § (1) - ha a
Ptk. eltérően nem
rendelkezik,
a
követelések 5 év
alatt évülnek el).
A
hozzájárulás
alapján
kezelt
adatokat
a
hozzájárulás
visszavonásáig (a
regisztráció, illetve
a
vonatkozó
adatok lehetséges
körű érintett általi
törlése, illetve az
Adatkezelő fenti
valamely
elérhetőségére
küldött
hozzájárulást
visszavonó/adatok
,
illetve
regisztráció

alapján) nevében
jár el, és ennek
kapcsán kezeljük a
személyes adatait,
úgy
adatkezelésünk
jogalapja
az
Adatkezelő,
valamint a fenti
jogi
személy,
egyéb
szervezet/személy
jogos
érdeke
(GDPR 6. cikk (1)
f) pontja). A jogos
érdek: a felek közti
szerződéses
kapcsolattartás,
megfelelő
együttműködés
biztosítása;
- A Weboldalon
regisztráló
természetes
személy vendégek
esetén az érintett
hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1)
a) pontja).
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meg), amelyet az érintettek
bármikor
jogosultak
visszavonni (a regisztráció,
illetve a vonatkozó adatok
lehetséges körű érintett általi
törlésével,
illetve
az
Adatkezelő fenti valamely
elérhetőségére
küldött
nyilatkozattal), a regisztrációs
adatok
kezelése
nélkül
azonban a regisztráció nem
tartható fenn, illetve a
részvétellel
kapcsolatos
adatok kezelése nélkül adott
esetben a részvétel nem
biztosítható.

törlését
nyilatkozat)
kezeljük.

kérő

A
személyes
adatok az alábbi
személyek/szervez
etek
részére
kerülnek
továbbításra,
illetve azokhoz az
alábbiak
férnek
hozzá:
Human
Telex
Advertising Kft.
IT Open Network

Adatkezelőhöz
érkező
- Az adatkezelés az
megkeresésekkel kapcsolatos
Adatkezelő jogos
adatkezelés, igényérvényesítés
érdekeinek
Az
Adatkezelőhöz
érkező érvényesítéséhez
megkeresések (például: az szükséges (GDPR
6. cikk (1) f)
Adatkezelő
rendezvényével
kapcsolatos
érdeklődés), pontja). A jogos
érdek:
az
valamint panaszok, esetleges
Adatkezelő részére
megjegyzések megválaszolása,
küldött érdeklődői
az Adatkezelő jogi igényeinek
megkeresések
érvényesítése
(követelések
kezelése,
az
kezelése).
esetleges kérdések
megválaszolása, az
Adatkezelő
esetleges
igényérvényesítése
, jogi
igényei
előterjesztése,
harmadik
személyek
követeléseivel
szembeni
védekezés.





Az Adatkezelőhöz érkező
megkeresés,
illetve
panasz
által
érintett
személyes adatok, az
érintettek, illetve az
általuk
képviselt
személyek
kapcsolattartáshoz
szükséges
adatai
(különösen: név, cím, email cím), az érintettek
által előadott igények
(panaszok),
megkeresések tartalma, a
megkereséssel
kapcsolatban tett lépések
rögzítése.

Adatait a rögzítéstől
számított 5 évig
kezeljük (a Ptk. 6:22.
§ (1) - ha a Ptk.
eltérően
nem
rendelkezik,
a
követelések 5 év alatt
évülnek el).
A
személyes
adatok az alábbi
személyek/szervez
etek
részére
kerülnek
továbbításra,
illetve azokhoz az
alábbiak
férnek
hozzá:

Jogi
igény
Human
Telex
érvényesítésével
Advertising
Kft.
kapcsolatban kezeljük az
Ön nevét, kapcsolattartási IT Open Network
adatait (lakcím, e-mail
cím),
a
jogi
igényérvényesítés által
megkövetelt
terjedelemben.

A fenti adatok kezelése szükséges
a
megkeresések,
panaszok
kezeléséhez, megválaszolásához,
illetve
adott
esetben
igényérvényesítési célból.
Adatvédelmi
jogok
gyakorlásának elősegítésével,
érintetti kérelmek nyomán
hozott
intézkedésekkel,
incidenskezeléssel kapcsolatos
adatkezelés
Az
Adatkezelőhöz
érkező
érintetti kérelmek kezelése, az
azok
nyomán
történő
intézkedések meghozatala, az
érintettek adatvédelmi jogai
gyakorlásának
elősegítése,
incidenskezeléssel kapcsolatos
adatkezelés.

- Az adatkezelés az
Adatkezelőre
vonatkozó
jogi
kötelezettségek
teljesítése (GDPR
6. cikk (1) c)
pontja).
- Az Adatkezelő
köteles
az
érintettek
adatvédelmi
(érintetti) jogainak
gyakorlását
elősegíteni (GDPR
12.
cikk
(2)),
valamint
az
esetleges
adatvédelmi
incidenseket
kivizsgálni, arról
az
adatvédelmi
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Az Adatkezelőhöz érkező
kérelem, az Ön neve,
valamint kapcsolattartás
céljára szolgáló adatai
(különösen: e-mail címe),
egy esetleges adatvédelmi
incidens által érintett
személyes adatok.

A fenti személyes adatok
kezelése
szükséges
az
adatvédelmi jogok gyakorlásának
elősegítéséhez,
valamint
adatvédelmi
incidensek
kezeléséhez.

Adatait a rögzítéstől
számított 5 évig
kezeljük (a Ptk. 6:22.
§ (1) - ha a Ptk.
eltérően
nem
rendelkezik,
a
követelések 5 év alatt
évülnek el).
A
személyes
adatok az alábbi
személyek/szervez
etek
részére
kerülnek
továbbításra,
illetve azokhoz az
alábbiak
férnek
hozzá:
Human
Telex
Advertising Kft.
IT Open Network

incidens
súlyossága szerint
a
felügyeleti
(adatvédelmi)
hatóságot,
valamint
az
érintettet értesíteni
(GDPR
33-34.
cikk).

4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Weboldalon keresztül a
Weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője
menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Google Chrome, Firefox, stb.)
többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől
függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már
a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Milyen sütiket alkalmazunk?
A Weboldalon alkalmazott sütiket az alábbi kategóriákba soroljuk:
Feltétlenül szükséges (munkamenet) sütik
Ezek az információ kategóriájú sütik szükségesek a Weboldal böngészéshez, alapvető funkcióinak
használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt
érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a
számítógépről.
Az Adatkezelő ezeket a sütiket, illetve a kapcsolódó személyes adatokat az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja szerinti, fentiekben, valamint az alábbi táblázatban kifejtett jogos érdeke alapján kezeli.

Hogyan értesítjük a látogatókat (felhasználókat), és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik
használatához (amennyiben ez releváns)?
Első látogatáskor az Adatkezelő honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a
Weboldal azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.
Ön jogosult arra, hogy a Weboldal által ajánlott sütibeállításokat elfogadja (és így a hozzájárulását a
hozzájáruláson alapuló sütikhez és a kapcsolódó adatkezeléshez megadja) vagy elutasítsa. A felhasználó
a sütibeállításokat később is jogosult módosítani. Ez hozzájáruláson alapuló sütik esetén a hozzájárulás
visszavonását jelentheti (ha úgy módosítja a felhasználó a sütibeállításokat, hogy ezentúl az ilyen sütik
alkalmazásához nem járul hozzá), amely esetben a továbbiakban ilyen sütik nem kerülnek alkalmazásra.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Egyes sütik
kezelésének elutasítása vagy a beállítások későbbi módosítása az adott sütik alkalmazását és így a
hozzájuk kapcsolódó funkciókat érinthetik, a Weboldal egyéb sütik által érintett tartalmainak elérésére
azonban ez nem jár következményekkel.
Az általunk, a Weboldalon használt sütik:
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Süti neve

Típusa

cookieconsent_dismissed

Feltétlenül
szükséges Sütikezelési
Az Adatkezelő 1 év
(munkamenet) süti.
tájékoztató
jogos
érdeke
megjelenítése vagy (GDPR 6. cikk
Domain:
elrejtése.
(1) f) pontja),
eventaccredation.com
amely
a
Weboldal
megfelelő
működtetése.
Feltétlenül
szükséges A felhasználó által Az Adatkezelő 1 év
(munkamenet) süti.
kiválasztott érték, jogos érdeke
az
oldal (GDPR 6. cikk
Domain:
(1) f) pontja),
felhasználási
eventaccredation.com
a
nyelve ez alapján amely
Weboldal
kerül
megfelelő
meghatározásra.
működtetése.

nyelv

Miért szükséges a
Weboldal számára
és
milyen
adatokhoz
fér
hozzá?

A
sütivel A
süti
kapcsolatos
élettartama
adatkezelés
jogalapja

(HU vagy EN)

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogad bizonyos
sütiket. A felhasználó ellenben a Weboldal első látogatásakor egy, a Weboldalon megjelenő üzenetben manuálisan
elfogadhatja, hogy elfogadja-e az ajánlott sütibeállításokat vagy módosít azokon. Az érintett hozzájárulásához kötött
sütik esetén ezen sütik alkalmazásának beállítása vagy az ajánlott beállítások elfogadása (engedélyezése) a vonatkozó
adatkezeléshez adott hozzájárulás megadásának minősül. Ezt a hozzájárulását, a böngészője beállítások menüjében,
bármikor utólag is törölheti, mely a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül. Az ilyen
sütikkel kapcsolatos beállítások későbbi módosítása (például: kizárólag a feltétlenül szükséges sütik későbbi
beállításával) pedig szintén a vonatkozó adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának minősül.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442
Microsoft
Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacymicrosoft-privacy
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Kiemeljük továbbá, hogy egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti
https://www.youronlinechoices.com/hu/
https://www.allaboutcookies.org/
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https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
Az Ön adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel, valamint egyéb adatkezeléseinkkel kapcsolatosan bővebb
információkat az adatvédelmi tájékoztatónkban talál.
A Weboldallal kapcsolatos felhasználási feltételeink alább érhetők el: [http://eventaccreditation.com/Tajekoztatok]
5. Melyek az Ön adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel.
Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl.
ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a
kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit
részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 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 15-21.
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. 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.
Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve
ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az
érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja (ehhez kapcsolatban részletesen lásd a fentebb írtakat).
Az Adatkezelő különösen felhívja az érintettek figyelmét az alább ismertetett tiltakozáshoz való jogra. Az Adatkezelő
továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelések (GDPR. 6. cikk (1) f) pontja) esetén az érintett kérésére rendelkezésére
bocsátja a vonatkozó jogos érdeket bemutató érdekmérlegelési tesztet.
Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit az alábbiakban mutatjuk be részletesen.
Hozzáféréshez való jog:
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:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni
fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;
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d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) 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;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást
kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
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.
Helyesbítéshez való jog:
Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott
adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.
Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig
pontos adatokat tartson nyilván Önről.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben
 Ön 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, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,



az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,



Ön 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 Ön jogos indokaival szemben.

Hozzájárulás visszavonásához való jog:
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor
visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az
Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.
Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására (GDPR 6. cikk (1) a) pontja),
a tájékoztatóban fentebb találhat iránymutatást.
Tiltakozáshoz való jog:
Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos
érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). Erről bővebb információt a tájékoztatóban fentebb találhat.
Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, 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
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érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Törléshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


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



Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,



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



jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,



a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

Panaszhoz és jogorvoslathoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU egyes tagállamaiban illetékes felügyeleti
(adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_hu.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Weboldal: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése
érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen
per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az
alábbi Weboldalon tájékozódhat: www.birosag.hu
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6. Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a
Weboldalon történik.
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