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BEVEZETÉS  

A Pete András EV  (szé�khély:  9444 Fértő� széntmiklő� s,  Kőssuth Lajős utca 27/A.,  EV
nyilva�ntarta� si  sza�m:  20665485  adő� sza�ma:  60398257-2-28) (a  tőva�bbiakban:
Szőlga� ltatő� , adatkézélő� ) ala�  véti maga� t a kő1 vétkéző�  ta� jé�kőztatő� nak.

A  térmé�szétés  szémé� lyéknék  a  szémé� lyés  adatők  kézélé�sé  tékintété�bén  tő1 rté�nő�
vé�délmé�rő� l  é� s  az  ilyén  adatők  szabad  a� ramla� sa� rő� l,  valamint  a  95/46/EK  réndélét
hata� lyőn kí�vu1 l hélyézé�sé�rő� l (a� ltala�nős adatvé�délmi réndélét) AZ EURÓ7 PAI PARLAMENT
E7 S  A  TANA7 CS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (2016.  a�prilis  27.)  szérint  az  ala�bbi
ta� jé�kőztata� st adjuk.

Jélén  adatkézélé�si  ta� jé�kőztatő�  az  ala�bbi  őldalak  adatkézélé�sé� t  szaba� lyőzza:
http://www.bandyplastics.hu  

Az  adatkézélé�si  ta� jé�kőztatő�  élé�rhétő�  az  ala�bbi  őldalrő� l:
http://www.bandyplastics.hu/adatvédélém 

A ta� jé�kőztatő�  mő� dősí�ta� sai a fénti cí�mén tő1 rté�nő�  kő1 zzé� té� téllél lé�pnék hata� lyba. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:  

Né�v: Pété Andra� s EV
Szé�khély: 9444 Fértő� széntmiklő� s, Kőssuth Lajős utca 27/A.
E-mail: infő@bandyplastics.hu
Téléfőn: 70-5945105

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK  

1. „szémé� lyés adat”: azőnősí�tőtt vagy azőnősí�thatő�  térmé�szétés szémé� lyré („é�rintétt”)
vőnatkőző�  ba� rmély infőrma� ciő� ; azőnősí�thatő�  az a térmé�szétés szémé� ly, aki kő1 zvétlén
vagy  kő1 zvététt  mő� dőn,  ku1 lő1 nő1 sén  valamély  azőnősí�tő� ,  pé� lda�ul  né�v,  sza�m,
hélyméghata� rőző�  adat, őnliné azőnősí�tő�  vagy a térmé�szétés szémé� ly tésti, fiziőlő� giai,
génétikai, széllémi, gazdasa�gi, kultura� lis vagy szőcia� lis azőnőssa�ga� ra vőnatkőző�  égy
vagy tő1 bb té�nyéző�  alapja�n azőnősí�thatő� ;

2. „adatkézélé�s”: a szémé� lyés adatőkőn vagy adata� llőma�nyőkőn autőmatiza� lt vagy ném
autőmatiza� lt  mő� dőn  vé�gzétt  ba� rmély  mu� vélét  vagy  mu� véléték  ő1 sszéssé�gé,  í�gy  a
gyu� jté�s,  rő1 gzí�té�s,  réndszérézé�s,  tagőla� s,  ta� rőla� s,  a� talakí�ta� s  vagy  mégva� ltőztata� s,
léké�rdézé�s, bétékinté�s, félhaszna� la� s, kő1 zlé�s tőva�bbí�ta� s, térjészté�s vagy égyé�b mő� dőn
tő1 rté�nő�  hőzza� fé� rhétő� vé�  té� tél u� tja�n,  ő1 sszéhangőla� s vagy ő1 sszékapcsőla� s,  kőrla� tőza� s,
tő1 rlé�s, illétvé mégsémmisí�té�s;

3. „adatkézélő� ”: az a térmé�szétés vagy jőgi szémé� ly, kő1 zhatalmi szérv, u1 gynő1 ksé�g vagy
ba� rmély  égyé�b  szérv,  amély  a  szémé� lyés  adatők  kézélé�sé�nék  cé� ljait  é�s  észkő1 zéit
ő1 na� llő� an vagy ma� sőkkal égyu1 tt méghata� rőzza; ha az adatkézélé�s cé� ljait é�s észkő1 zéit

2

http://www.bandyplastics.hu/adatvedelem
http://www.bandyplastics.hu/


2022. január 1. [Adatkezelési tájékoztató – bandyplastics.hu]

az  uniő� s  vagy  a  taga� llami  jőg  hata� rőzza  még,  az  adatkézélő� t  vagy  az  adatkézélő�
kijélő1 lé�sé�ré  vőnatkőző�  ku1 lő1 nő1 s  szémpőntőkat  az  uniő� s  vagy  a  taga� llami  jőg  is
méghata� rőzhatja;

4. „adatféldőlgőző� ”: az a térmé�szétés vagy jőgi szémé� ly, kő1 zhatalmi szérv, u1 gynő1 ksé�g
vagy ba� rmély égyé�b szérv, amély az adatkézélő�  névé�bén szémé� lyés adatőkat kézél;

5. „cí�mzétt”:  az  a  térmé�szétés  vagy  jőgi  szémé� ly,  kő1 zhatalmi  szérv,  u1 gynő1 ksé�g  vagy
ba� rmély  égyé�b  szérv,  akivél  vagy améllyél  a  szémé� lyés  adatőt  kő1 zlik,  fu1 ggétlénu1 l
attő� l,  hőgy harmadik fé� l-é. Azőn kő1 zhatalmi szérvék, amélyék égy égyédi vizsga� lat
kérété�bén az uniő� s vagy a taga� llami jőggal ő1 sszhangban fé�rhétnék hőzza�  szémé� lyés
adatőkhőz,  ném minő� su1 lnék  cí�mzéttnék;  az  émlí�tétt  adatők  é  kő1 zhatalmi  szérvék
a� ltali  kézélé�sé  még  kéll,  hőgy  féléljén  az  adatkézélé�s  cé� ljainak  mégfélélő� én  az
alkalmazandő�  adatvé�délmi szaba� lyőknak;

6. „az é�rintétt  hőzza� ja� rula� sa”:  az é�rintétt  akarata�nak ő1 nké�ntés,  kőnkré�t  é�s  mégfélélő�
ta� jé�kőztata� sőn alapulő�  é�s égyé�rtélmu�  kinyilva�ní�ta� sa, améllyél az é�rintétt nyilatkőzat
vagy  a  mégérő� sí�té�st  fé� lréé�rthététlénu1 l  kiféjéző�  csélékédét  u� tja�n  jélzi,  hőgy
béléégyézé�sé� t adja az ő� t é� rintő�  szémé� lyés adatők kézélé�sé�héz;

7. „adatvé�délmi incidéns”: a biztőnsa�g őlyan sé�ru1 lé�sé, amély a tőva�bbí�tőtt, ta� rőlt vagy
ma�s  mő� dőn  kézélt  szémé� lyés  adatők  vé� létlén  vagy  jőgéllénés  mégsémmisí�té�sé� t,
élvészté�sé� t,  mégva� ltőztata� sa� t,  jőgősulatlan  kő1 zlé�sé� t  vagy  az  azőkhőz  valő�
jőgősulatlan hőzza� fé�ré�st érédmé�nyézi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK  

A szémé� lyés adatők:

a) kézélé�sé� t  jőgszéru� én  é�s  tisztéssé�gésén,  valamint  az  é�rintétt  sza�ma� ra  a� tla� thatő�
mő� dőn kéll vé�gézni („jőgszéru� sé�g, tisztéssé�gés élja� ra� s é�s a� tla� thatő� sa�g”);

b) gyu� jté�sé csak méghata� rőzőtt, égyé�rtélmu�  é�s jőgszéru�  cé� lbő� l tő1 rté�njén, é�s azőkat
né kézéljé�k  ézékkél  a  cé� lőkkal  ő1 sszé  ném égyéztéthétő�  mő� dőn;  a  89.  cikk (1)
békézdé�sé�nék  mégfélélő� én  ném  minő� su1 l  az  érédéti  cé� llal  ő1 sszé  ném
égyéztéthétő� nék  a  kő1 zé�rdéku�  archiva� la� s  cé� lja�bő� l,  tudőma�nyős  é�s  tő1 rté�nélmi
kutata� si  cé� lbő� l  vagy  statisztikai  cé� lbő� l  tő1 rté�nő�  tőva�bbi  adatkézélé�s  („cé� lhőz
kő1 tő1 ttsé�g”);

c) az  adatkézélé�s  cé� ljai  szémpőntja�bő� l  mégfélélő� ék  é�s  réléva�nsak  kéll,  hőgy
légyénék, é�s a szu1 ksé�gésré kéll kőrla� tőző� dniuk („adattakaré�kőssa�g”);

d) pőntősnak  é�s  szu1 ksé�g  ésété�n  napraké�sznék  kéll  lénniu1 k;  mindén  é�szszéru�
inté�zkédé�st  még  kéll  ténni  annak  é�rdéké�bén,  hőgy  az  adatkézélé�s  cé� ljai
szémpőntja�bő� l  pőntatlan  szémé� lyés  adatőkat  haladé�ktalanul  tő1 rő1 ljé�k  vagy
hélyésbí�tsé�k („pőntőssa�g”);

é) ta� rőla� sa�nak őlyan főrma�ban kéll tő1 rté�nnié, amély az é�rintétték azőnősí�ta� sa� t csak
a szémé� lyés adatők kézélé�sé cé� ljainak élé�ré�sé�héz szu1 ksé�gés idéig tészi léhétő� vé� ; a
szémé� lyés adatők énné� l  hősszabb idéig tő1 rté�nő�  ta� rőla� sa� ra csak akkőr kéru1 lhét
sőr,  aménnyibén  a  szémé� lyés  adatők  kézélé�sé�ré  a  89.  cikk  (1)  békézdé�sé�nék
mégfélélő� én kő1 zé�rdéku�  archiva� la� s  cé� lja�bő� l,  tudőma�nyős é�s  tő1 rté�nélmi kutata� si
cé� lbő� l  vagy  statisztikai  cé� lbő� l  kéru1 l  majd  sőr,  az  é  réndélétbén  az  é�rintétték
jőgainak  é�s  szabadsa�gainak  vé�délmé  é�rdéké�bén  élő� í�rt  mégfélélő�  téchnikai  é�s
szérvézé�si  inté�zkédé�sék  vé�gréhajta� sa� ra  is  figyélémmél  („kőrla� tőzőtt
ta� rőlhatő� sa�g”);

f) kézélé�sé� t  őly  mő� dőn  kéll  vé�gézni,  hőgy  mégfélélő�  téchnikai  vagy  szérvézé�si
inté�zkédé�sék  alkalmaza� sa�val  biztősí�tva  légyén  a  szémé� lyés  adatők  mégfélélő�
biztőnsa�ga,  az  adatők  jőgősulatlan  vagy  jőgéllénés  kézélé�sé�vél,  vé� létlén
élvészté�sé�vél,  mégsémmisí�té�sé�vél  vagy  ka� rősőda�sa�val  szémbéni  vé�délmét  is
idéé�rtvé („intégrita� s é�s bizalmas jéllég”).

Az adatkézélő�  félélő� s a féntiék mégfélélé�sé�rt, tőva�bba�  ké�pésnék kéll lénnié é mégfélélé�s
igazőla� sa� ra („élsza�mőltathatő� sa�g”).
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ADATKEZELÉSEK  

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyu� jté�s té�nyé, a kézélt adatők kő1 ré é�s az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Félhaszna� lő� i né�v Azőnősí�ta� s, a régisztra� ciő�  léhétő� vé�  té� télé.
Jélsző� A félhaszna� lő� i  fiő� kba tő1 rté�nő�  biztőnsa�gős

bélé�pé�st szőlga� lja.
Vézété�k-é�s kérésztné�v A kapcsőlatfélvé� télhéz, a va� sa� rla� shőz é�s a

szaba� lyszéru�  sza�mla  kia� llí�ta� sa�hőz
szu1 ksé�gés.

E-mail cí�m Kapcsőlattarta� s.
Téléfőnsza�m Kapcsőlattarta� s,  a  sza�mla� za� ssal,  vagy  a

sza� llí�ta� ssal  kapcsőlatős  ké�rdé�sék
haté�kőnyabb égyéztété�sé.

Sza�mla�za� si né�v é�s cí�m A szaba� lyszéru�  sza�mla kia� llí�ta� sa, tőva�bba�  a
szérző� dé�s  lé� tréhőza� sa,  tartalma�nak
méghata� rőza� sa, mő� dősí�ta� sa, téljésí�té�sé�nék
figyélémmél  kí�sé�ré�sé,  az  abbő� l  sza� rmaző�
dí�jak  sza�mla�za� sa,  valamint  az  azzal
kapcsőlatős kő1 vétélé�sék é�rvé�nyésí�té�sé.

Sza� llí�ta� si né�v é�s cí�m A ha� zhőz sza� llí�ta� s léhétő� vé�  té� télé.
A va� sa� rla� s/régisztra� ciő�  idő� pőntja Téchnikai mu� vélét vé�gréhajta� sa.
A va� sa� rla� s/régisztra� ciő�  kőri IP cí�m Téchnikai mu� vélét vé�gréhajta� sa.

Sém  a  félhaszna� lő� né�v,  sém  az  é-mail  cí�m  ésété�bén  ném  szu1 ksé�gés,  hőgy  szémé� lyés
adatőt tartalmazzőn.

2. Az é�rintétték kő1 ré: A wébshőp wébőldalőn régisztra� lt/va� sa� rlő�  valaménnyi é�rintétt.

3. Az adatkézélé�s idő� tartama, az adatők tő1 rlé�sé�nék hata� ridéjé: A régisztra� ciő�  tő1 rlé�sé�vél
azőnnal. Az é�rintétt a� ltal mégadőtt ba� rmély szémé� lyés adat tő1 rlé�sé�rő� l az adatkézélő�  a
GDPR 19. cikké alapja�n, éléktrőnikus u� tőn ta� jé�kőztatja az é�rintéttét. Ha az é�rintétt
tő1 rlé�si  ké�rélmé kitérjéd az a� ltala mégadőtt é-mail  cí�mré is,  akkőr az adatkézélő�  a
ta� jé�kőztata� st  kő1 vétő� én  az  é-mail  cí�mét  is  tő1 rli.  Kivé�vé  a  sza�mvitéli  bizőnylatők
ésété�bén,  hiszén  a  sza�mvitélrő� l  sző� lő�  2000.  é�vi  C.  tő1 rvé�ny  169.  §  (2)  békézdé�sé
alapja�n 8 é�vig még kéll ő� rizni ézékét az adatőkat.

A  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó  számviteli  bizonylatot  (ideértve  a  főkönyvi
számlákat,  az  analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szémé� lyés  adatőkat  az  adatkézélő�  salés  é�s
markéting munkata� rsai kézélhétik, a fénti alapélvék tisztélétbén tarta� sa� val.
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5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az é�rintétt ké�rélmézhéti az adatkézélő� tő� l  a ra�  vőnatkőző�  szémé� lyés adatőkhőz
valő�  hőzza� fé�ré�st, azők hélyésbí�té�sé� t, tő1 rlé�sé� t vagy kézélé�sé�nék kőrla� tőza� sa� t, é�s

 tiltakőzhat az ilyén szémé� lyés adatők kézélé�sé éllén, valamint 
 az é�rintéttnék jőga van az adathőrdőzhatő� sa� ghőz, tőva�bba�  a hőzza� ja� rula� s 

ba� rmély idő� pőntban tő1 rté�nő�  visszavőna� sa�hőz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- pőstai u� tőn a 9444 Fértő� széntmiklő� s, Kőssuth Lajős utca 27/A. cí�mén,
- é-mail u� tja�n az infő@bandyplastics.hu é-mail cí�mén, 
- téléfőnőn a 70-5945105 sza�mőn.

7. Az adatkezelés jogalapja: 

7.1. a GDPR 6. cikk (1) békézdé�s b) pőntja, 

7.2. Az  éléktrőnikus  kéréskédélémi  szőlga� ltata� sők,  valamint  az  infőrma� ciő� s
ta� rsadalőmmal ő1 sszéfu1 ggő�  szőlga� ltata� sők égyés ké�rdé�séirő� l sző� lő�  2001. é�vi CVIII.
tő1 rvé�ny (a tőva�bbiakban: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdé�sé: 

A  szolgáltató  a  szolgáltatás  nyújtása  céljából  kezelheti  azon  személyes  adatokat,  amelyek  a  szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy
kell  megválasztania  és  minden  esetben  oly  módon kell  üzemeltetnie  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A sza�mvitéli jőgszaba� lyőknak mégfélélő�  sza�mla� t  kia� llí�ta� sa ésété�n a 6. cikk (1)
békézdé�s c) pőntja.

7.4. A  szérző� dé�sbő� l  érédő�  kő1 vétélé�sék  é�rvé�nyésí�té�sé  ésété�n  a  Pőlga� ri
Tő1 rvé�nykő1 nyvrő� l sző� lő�  2013. é�vi V. tő1 rvé�ny 6:21. §-a szérint 5 é�v.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Ta� jé�kőztatjuk, hőgy 

 az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges  .
 köteles   a szémé� lyés adatőkat mégadni, hőgy tudjuk a réndélé�sé� t téljésí�téni.
 az adatszőlga� ltata� s élmarada� sa azzal a következményekkel ja� r, hőgy ném 

tudjuk a réndélé�sé� t féldőlgőzni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1. Adatféldőlgőző�  a� ltal élla� tőtt tévé�kénysé�g: Térmé�kék kisza� llí�ta� sa, fuvarőza� s

2. Adatféldőlgőző�  mégnévézé�sé é�s élé�rhétő� sé�gé: 

MPL Magyar Pősta Lőgisztika Kft.
1138 Budapést, Dunavira�g utca 2-6.
ugyfélszőlgalat@pősta.hu 
Téléfőn: (06-1) 333-7777
A7 SZF: https://www.pősta.hu/ugyfélszőlgalat/aszf 
Adatvé�délmi ta� jé�kőztatő� : https://www.pősta.hu/adatkézélési_tajékőztatő

Sameday – Delivery Solutions Zrt
1033 Budapest Szentendrei út 89-95
info@sameday.hu
Telefon: +36 1 374 3890
ÁSZF: https://sameday.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Adatvédelmi-ta� jé�kőztatő� : https://saméday.hu/adatvédélmi-iranyélvék/

3. Az  adatkézélé�s  té�nyé,  a kézélt  adatők  kő1 ré:  Sza� llí�ta� si  né�v,  sza� llí�ta� si  cí�m,
téléfőnsza�m, é-mail cí�m.

4. Az é�rintétték kő1 ré: A ha� zhőzsza� llí�ta� st  ké�rő�  valaménnyi é�rintétt.

5. Az adatkézélé�s cé� lja: A mégréndélt térmé�k ha� zhőz sza� llí�ta� sa.

6. Az  adatkézélé�s  idő� tartama,  az  adatők  tő1 rlé�sé�nék  hata� ridéjé:  A  ha� zhőzsza� llí�ta� s
lébőnyőlí�ta� sa� ig tart.

7. Az adatféldőlgőza� s jőgalapja: 6. cikk (1) békézdé�s c) pőntja.
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Tárhely-szolgáltató

1. Adatféldőlgőző�  a� ltal élla� tőtt tévé�kénysé�g: Ta� rhély-szőlga� ltata� s

2. Adatféldőlgőző�  mégnévézé�sé é�s élé�rhétő� sé�gé: 

Szőlga� ltatő�  névé: DőtRőll Kft.
Szé�khély: 1148 Budapést, Főgarasi u� t 3-5.
E-mail: suppőrt@dőtrőll.cőm
Adő� sza�m: 13962982-2-42
Kő1 ző1 ssé�gi adő� sza�m: HU13962982

3. Az adatkézélé�s té�nyé, a kézélt adatők kő1 ré: Az é�rintétt a� ltal mégadőtt valaménnyi
szémé� lyés adat.

4. Az é�rintétték kő1 ré: A wébőldalt haszna� lő�  valaménnyi é�rintétt.

5. Az adatkézélé�s cé� lja: A wébőldal élé�rhétő� vé�  té� télé, mégfélélő�  mu� kő1 dtété�sé.

6. Az adatkézélé�s idő� tartama, az adatők tő1 rlé�sé�nék hata� ridéjé: Az adatkézélő�  é� s a
ta� rhély-szőlga� ltatő�  kő1 ző1 tti  méga� llapőda�s  mégszu� né�sé� ig,  vagy  az  é�rintéttnék  a
ta� rhély-szőlga� ltatő�  félé�  inté�zétt tő1 rlé�si ké�rélmé� ig tart az adatkézélé�s.

7. Az  adatféldőlgőza� s  jőgalapja:  a  6.  cikk (1)  békézdé�s  c)  é�s  f)  pőntja,  illétvé  az
éléktrőnikus  kéréskédélémi  szőlga� ltata� sők,  valamint  az  infőrma� ciő� s
ta� rsadalőmmal ő1 sszéfu1 ggő�  szőlga� ltata� sők égyés ké�rdé�séirő� l sző� lő�  2001. é�vi CVIII.
tő1 rvé�ny 13/A. § (3) békézdé�sé. 
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Könyvelési feladatok, számlázás

1. Adatféldőlgőző�  a� ltal élla� tőtt tévé�kénysé�g: Kő1 nyvélé�si féladatők é�s sza�mla�za� s

2. Adatféldőlgőző�  mégnévézé�sé é�s élé�rhétő� sé�gé: 

Varga Andréa
Lévélézé�si cí�m: 9330 Kapuva� r, Na�dasdy utca 26.
Téléfőn: 06-70-501-7469
E-mail: varga.andrea86@gmail.com

3. Az adatkézélé�s té�nyé, a kézélt adatők kő1 ré: Né�v, sza�mla�za� si né�v, sza�mla� za� si cí�m. 

4. Az é�rintétték kő1 ré: A wébőldalőn mégréndélé�st léadő�  valaménnyi é�rintétt.

5. Az adatkézélé�s cé� lja: Az éléktrőnikus sza�mla kia� llí�ta� sa/kő1 nyvélé�si féladatők

6. Az adatkézélé�s idő� tartama, az adatők tő1 rlé�sé�nék hata� ridéjé: A sza�mvitélrő� l sző� lő�
2000. é�vi C. tő1 rvé�ny 169. § (2) békézdé�sé alapja�n 8 é�v. 

7. Az adatféldőlgőza� s  jőgalapja:  a GDPR 6.  cikk (1) békézdé�s  c)  pőntja,  illétvé  az
éléktrőnikus  kéréskédélémi  szőlga� ltata� sők,  valamint  az  infőrma� ciő� s
ta� rsadalőmmal ő1 sszéfu1 ggő�  szőlga� ltata� sők égyés ké�rdé�séirő� l sző� lő�  2001. é�vi CVIII.
tő1 rvé�ny 13/A. § (3) békézdé�sé. 

8. Az é�rintétt jőgai:

a. ÓM n ta� jé�kőző� dhat az adatkézélé�s kő1 ru1 lmé�nyéirő� l, 
b. ÓM n  jőgősult  arra,  hőgy  az  adatkézélő� tő� l  visszajélzé�st  kapjőn,  hőgy  a

szémé� lyés  adatainak  kézélé�sé  főlyamatban van-é,  illétvé  hőzza� fé� rhét  az
adatkézélé�ssél kapcsőlatős valaménnyi infőrma�ciő� hőz.

c. ÓM n jőgősult arra, hőgy az ÓM nré vőnatkőző�  szémé� lyés adatait tagőlt, szé� lés
kő1 rbén haszna� lt, gé�ppél őlvashatő�  főrma� tumban mégkapja. 

d. ÓM n  jőgősult  arra,  hőgy  ké�ré�sé�ré  az  adatkézélő�  indőkőlatlan  ké�sédélém
né� lku1 l hélyésbí�tsé a pőntatlan szémé� lyés adatait.
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Wéba�ruha� zakra jéllémző�  cőőkié-k az u� gynévézétt „jélsző� val vé�détt munkaménéthéz
haszna� lt cőőkié”, „béva� sa� rlő� kősa� rhőz szu1 ksé�gés cőőkié-k” é�s „biztőnsa�gi cőőkié-k”,
mélyék haszna� lata�hőz ném szu1 ksé�gés élő� zétés hőzza� ja� rula� st ké�rni az é�rintéttéktő� l.

2. Az  adatkézélé�s  té�nyé,  a kézélt  adatők  kő1 ré:  Egyédi  azőnősí�tő� sza�m,  da� tumők,
idő� pőntők

3. Az é�rintétték kő1 ré: A wébőldalt la� tőgatő�  valaménnyi é�rintétt.

4. Az  adatkézélé�s  cé� lja:  A  félhaszna� lő� k  azőnősí�ta� sa,  a  „béva� sa� rlő� kősa� r”
nyilva�ntarta� sa� ra é�s a la� tőgatő� k nyőmőn kő1 vété�sé.

5. Az adatkézélé�s idő� tartama, az adatők tő1 rlé�sé�nék hata� ridéjé: 

Süti típusa Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

Munkaménét
su1 tik (séssiőn)

Az éléktrőnikus
kéréskédélmi

szőlga� ltata� sők,
valamint az
infőrma� ciő� s
ta� rsadalmi

szőlga� ltata� sők égyés
ké� rdé� séirő� l sző� lő�

2001. CVIII. tő1 rvé�ny
(Elkértv.) 13/A. § (3)

békézdé�sé

1440 séc. vagy
a vőnatkőző�

la� tőgatő� i
munkaménét

léza� ra� sa� ig tartő�
idő� szak

cőnnéct.sid

6. Az  adatők  mégisméré�sé�ré  jőgősult  léhétsé�gés  adatkézélő� k  szémé� lyé:  A  cőőkié-k
haszna� lata� val ném kézél szémé� lyés adatőkat az adatkézélő� .

7. Az  é�rintétték  adatkézélé�ssél  kapcsőlatős  jőgainak  ismértété�sé:  Az  é�rintéttnék
léhétő� sé�gu1 k van a cőőkié-kat tő1 rő1 lni a bő1 ngé�sző� k Eszkő1 ző1 k/Béa� llí�ta� sők ménu1 jé�bén
a� ltala�ban az Adatvé�délém ménu1 pőnt béa� llí�ta� sai alatt.

8. Az adatkézélé�s jőgalapja: Az é�rintéttő� l hőzza� ja� rula� s ném szu1 ksé�gés, aménnyibén a
cőőkié-k  haszna� lata�nak  kiza� rő� lagős  cé� lja  az  éléktrőnikus  hí�rkő1 zlő�  ha� lő� zatőn
kérésztu1 l  tő1 rté�nő�  kő1 zlé�stőva�bbí�ta� s vagy  arra  az  élő� fizétő�  vagy  félhaszna� lő�  a� ltal
kiféjézéttén ké�rt, az infőrma� ciő� s ta� rsadalőmmal ő1 sszéfu1 ggő�  szőlga� ltata� s nyu� jta� sa�hőz
a szőlga� ltatő� nak félté� tlénu1 l szu1 ksé�gé van.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Gőőglé AdWőrds” névu�  őnliné rékla�mprőgramőt haszna� lja az adatkézélő� , tőva�bba�
annak  kérétéin  bélu1 l  igé�nybé  vészi  a  Gőőglé  kőnvérziő� kő1 vétő�  szőlga� ltata� sa� t.  A
Gőőglé  kőnvérziő� kő1 vété�s  a  Gőőglé  Inc.  élémző�  szőlga� ltata� sa  (1600 Amphithéatré
Parkway, Mőuntain Viéw, CA 94043, USA; „Gőőglé“).

2. Amikőr  Félhaszna� lő�  égy  wébőldalt  Gőőglé-hirdété�s  a� ltal  é�r  él,  akkőr  égy  a
kőnvérziő� kő1 vété�shéz szu1 ksé�gés  cőőkié  kéru1 l  a  sza�mí�tő� gé�pé�ré.  Ezéknék a  cőőkié-
knak  az  é�rvé�nyéssé�gé  kőrla� tőzőtt,  é�s  ném  tartalmaznak  sémmilyén  szémé� lyés
adatőt, í�gy a Félhaszna� lő�  ném is azőnősí�thatő�  a� ltaluk.

3. Amikőr a Félhaszna� lő�  a wébőldal bizőnyős őldalait bő1 ngé�szi, é�s a cőőkié mé�g ném
ja� rt lé,  akkőr a Gőőglé é�s az adatkézélő�  is la� thatja, hőgy Félhaszna� lő�  a hirdété�sré
kattintőtt.

4. Mindén  Gőőglé  AdWőrds  u1 gyfé� l  ma�sik  cőőkié-t  kap,  í�gy  azőkat  az  AdWőrds
u1 gyféléinék wébőldalain kérésztu1 l ném léhét nyőmőn kő1 vétni.

5. Az infőrma�ciő� k – mélyékét a kőnvérziő� kő1 vétő�  cőőkié-k ségí�tsé�gé�vél szérézték – azt a
cé� lt  szőlga� lja�k,  hőgy az AdWőrds kőnvérziő� kő1 vété�st va� lasztő�  u1 gyféléinék sza�ma� ra
kőnvérziő� s statisztika�kat ké�szí�tsénék. Az u1 gyfélék í�gy ta� jé�kőző� dnak a hirdété�su1 kré
kattintő�  é� s  kőnvérziő� kő1 vétő�  cí�mké�vél  élla� tőtt  őldalra  tőva�bbí�tőtt  félhaszna� lő� k
sza�ma� rő� l.  Azőnban őlyan infőrma�ciő� khőz ném jutnak hőzza� ,  mélyékkél ba� rmélyik
félhaszna� lő� t azőnősí�tani léhétné.

6. Ha ném szérétné ré�szt vénni a kőnvérziő� kő1 vété�sbén, akkőr ézt élutasí�thatja aza� ltal,
hőgy bő1 ngé�sző� jé�bén létiltja a cőőkié-k télépí�té�sé�nék léhétő� sé�gé� t. Ezuta�n ÓM n ném főg
szérépélni a kőnvérziő� kő1 vété�si statisztika�kban.

7. Tőva�bbi infőrma� ciő�  valamint a Gőőglé adatvé�délmi nyilatkőzata az ala�bbi őldalőn
é�rhétő�  él:  www.gőőglé.dé/pőliciés/privacy/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a hőnlap a Gőőglé Analytics alkalmaza� st haszna� lja, amély a Gőőglé Inc. („Gőőglé”)
wébélémző�  szőlga� ltata� sa.  A  Gőőglé  Analytics  u� gynévézétt  „cőőkié-kat”,
sző1 végfa� jlőkat  haszna� l,  amélyékét  a  sza�mí�tő� gé�pé�ré  ménténék,  í�gy  élő� ségí�tik
Félhaszna� lő�  a� ltal la� tőgatőtt wéblap haszna� lata�nak élémzé�sé� t. 

2. A  Félhaszna� lő�  a� ltal  haszna� lt  wébőldallal  kapcsőlatős  cőőkié-kkal  lé� tréhőzőtt
infőrma�ciő� k réndszérint a Gőőglé égyik USA-béli szérvéré�ré kéru1 lnék é�s ta� rőlő� dnak.
Az  IP-anőnimiza� la� s  wébőldali  aktiva� la� sa�val  a  Gőőglé  a  Félhaszna� lő�  IP-cí�mé�t  az
Eurő� pai  Uniő�  taga� llamain  bélu1 l  vagy  az  Eurő� pai  Gazdasa�gi  Té�rsé�grő� l  sző� lő�
méga� llapőda�sban ré�szés ma� s a� llamőkban élő� ző� lég mégrő1 vidí�ti. 

3. A téljés IP-cí�mnék a Gőőglé USA-ban lé�vő�  szérvéré�ré tő1 rté�nő�  tőva�bbí�ta� sa� ra é�s őttani
lérő1 vidí�té�sé�ré csak kivé�télés ésétékbén kéru1 l  sőr.  Emé wébőldal u1 zéméltétő� jé�nék
mégbí�za� sa�bő� l  a  Gőőglé  ézékét  az  infőrma� ciő� kat  arra  főgja  haszna� lni,  hőgy
kié�rté�kéljé, hőgyan haszna� lta a Félhaszna� lő�  a  hőnlapőt, tőva�bba� ,  hőgy a wébőldal
u1 zéméltétő� jé�nék a hőnlap aktivita� sa�val ő1 sszéfu1 ggő�  jélénté�sékét ké�szí�tsén, valamint,
hőgy  a  wébőldal-  é�s  az  intérnéthaszna� lattal  kapcsőlatős  tőva�bbi  szőlga� ltata� sőkat
téljésí�tsén. 

4. A Gőőglé Analytics kérétéin bélu1 l a Félhaszna� lő�  bő1 ngé�sző� jé a� ltal tőva�bbí�tőtt IP-cí�mét
ném  vézéti  ő1 sszé  a  Gőőglé  ma� s  adataival.  A  cőőkié-k  ta� rőla� sa� t  a  Félhaszna� lő�  a
bő1 ngé�sző� jé�nék  mégfélélő�  béa� llí�ta� sa� val  mégakada� lyőzhatja,  azőnban  félhí�vjuk
figyélmé� t, hőgy ébbén az ésétbén élő� főrdulhat, hőgy énnék a hőnlapnak ném mindén
funkciő� ja lész téljés kő1 ru� én haszna� lhatő� . Mégakada� lyőzhatja tőva�bba� , hőgy a Gőőglé
gyu� jtsé  é�s  féldőlgőzza  a  cőőkié-k  a� ltali,  a  Félhaszna� lő�  wébőldalhaszna� lattal
kapcsőlatős adatait (béléé�rtvé az IP-cí�mét is), ha létő1 lti é�s télépí�ti a kő1 vétkéző�  linkén
élé�rhétő�  bő1 ngé�sző�  plugint. https://tőőls.gőőglé.cőm/dlpagé/gaőptőut?hl=hu 
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PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyu� jté�s té�nyé, a kézélt adatők kő1 ré é�s az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vézété�k-é�s kérésztné�v Azőnősí�ta� s, kapcsőlattarta� s.
E-mail cí�m Kapcsőlattarta� s.
Téléfőnsza�m Kapcsőlattarta� s.
Sza�mla�za� si né�v é�s cí�m Azőnősí�ta� s,  a  mégréndélt  térmé�kékkél

kapcsőlatősan  félméru1 lő�  minő� sé�gi
kifőga� sők,  ké�rdé�sék  é�s  prőblé�ma�k
kézélé�sé.

2. Az  é�rintétték  kő1 ré:  A  wébshőp  wébőldalőn  va� sa� rlő�  é� s  minő� sé�gi  kifőga� ssal  é� lő� ,
panaszt tévő�  valaménnyi é�rintétt.

3. Az  adatkézélé�s  idő� tartama,  az  adatők  tő1 rlé�sé�nék  hata� ridéjé: A  félvétt  kifőga� srő� l
félvétt  jégyző� kő1 nyv,  a� tirat  é�s  az  arra  adőtt  va� lasz  ma�sőlati  pé� lda�nyait  a
főgyasztő� vé�délémrő� l sző� lő�  1997. é�vi CLV. tő1 rvé�ny 17/A. § (7) békézdé�sé alapja�n 5
é�vig kéll mégő� rizni.

4. Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a
személyes  adatok  címzettjei:  A  szémé� lyés  adatőkat  az  adatkézélő�  salés  é�s
markéting munkata� rsai kézélhétik, a fénti alapélvék tisztélétbén tarta� sa� val.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 Az é�rintétt ké�rélmézhéti az adatkézélő� tő� l  a ra�  vőnatkőző�  szémé� lyés adatőkhőz
valő�  hőzza� fé�ré�st, azők hélyésbí�té�sé� t, tő1 rlé�sé� t vagy kézélé�sé�nék kőrla� tőza� sa� t, é�s

 tiltakőzhat az ilyén szémé� lyés adatők kézélé�sé éllén, valamint 
 az é�rintéttnék jőga van az adathőrdőzhatő� sa� ghőz, tőva�bba�  a hőzza� ja� rula� s 

ba� rmély idő� pőntban tő1 rté�nő�  visszavőna� sa�hőz.

6. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- pőstai u� tőn a 9444 Fértő� széntmiklő� s, Kőssuth Lajős utca 27/A. cí�mén,
- é-mail u� tja�n az infő@bandyplastics.hu é-mail cí�mén, 
- téléfőnőn a 70-5945105 sza�mőn.

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) békézdé�s c) pőnt, é�s a  főgyasztő� vé�délémrő� l
sző� lő�  1997. é�vi CLV. tő1 rvé�ny 17/A. § (7) békézdé�sé.

8. Ta� jé�kőztatjuk, hőgy 

 a szémé� lyés adat szőlga� ltata� sa szerződéses kötelezettségen alapul.
 a szérző� dé�s mégkő1 té�sé�nék előfeltétele a szémé� lyés adatők kézélé�sé.
 köteles   a szémé� lyés adatőkat mégadni, hőgy panasza� t kézélni tudjuk.

13

mailto:info@bandyplastics.hu


2022. január 1. [Adatkezelési tájékoztató – bandyplastics.hu]

 az adatszőlga� ltata� s élmarada� sa azzal a következményekkel ja� r, hőgy ném 
tudjuk kézélni a hőzza�nk béé�rkézétt panasza� t.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az  adatgyu� jté�s  té�nyé,  a  kézélt  adatők  kő1 ré:
Facébőők/Gőőglé+/Twittér/Pintérést/Yőutubé/Instagram stb. kő1 ző1 ssé�gi őldalakőn
régisztra� lt névé, illétvé a félhaszna� lő�  nyilva�nős prőfilké�pé.

2. Az  é�rintétték  kő1 ré:  Valaménnyi  é�rintétt,  aki  régisztra� lt  a
Facébőők/Gőőglé+/Twittér/Pintérést/Yőutubé/Instagram stb. kő1 ző1 ssé�gi őldalakőn,
é�s „la� jkőlta” a wébőldalt.

3. Az adatgyu� jté�s cé� lja: A kő1 ző1 ssé�gi őldalakőn, a wébőldal égyés tartalmi éléméinék,
térmé�kéinék,  akciő� inak  vagy  maga�nak  a  wébőldalnak  a  mégőszta� sa,  illétvé
„la� jkőla� sa”, né�pszéru� sí�té�sé.

4. Az  adatkézélé�s  idő� tartama,  az  adatők  tő1 rlé�sé�nék  hata� ridéjé,  az  adatők
mégisméré�sé�ré  jőgősult  léhétsé�gés  adatkézélő� k  szémé� lyé  é�s  az  é�rintétték
adatkézélé�ssél  kapcsőlatős  jőgainak  ismértété�sé:  Az  adatők  főrra� sa� rő� l,  azők
kézélé�sé�rő� l,  illétvé az a� tada� s  mő� dja� rő� l,  é� s  jőgalapja� rő� l  az adőtt kő1 ző1 ssé�gi  őldalőn
ta� jé�kőző� dhat az é�rintétt. Az adatkézélé�s a kő1 ző1 ssé�gi őldalakőn valő� sul még, í�gy az
adatkézélé�s  idő� tartama� ra,  mő� dja� ra,  illétvé  az  adatők  tő1 rlé�si  é�s  mő� dősí�ta� si
léhétő� sé�géiré az adőtt kő1 ző1 ssé�gi őldal szaba� lyőza� sa vőnatkőzik.

5. Az  adatkézélé�s  jőgalapja:  az  é�rintétt  ő1 nké�ntés  hőzza� ja� rula� sa  szémé� lyés  adatai
kézélé�sé�héz a kő1 ző1 ssé�gi őldalakőn.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK  

1. Aménnyibén az adatkézélő�  szőlga� ltata� saink igé�nybévé�télé sőra�n ké�rdé�s méru1 lné fél,
ésétlég prőblé�ma� ja lénné az é�rintéttnék, a hőnlapőn mégadőtt mő� dőkőn (téléfőn, é-
mail, kő1 ző1 ssé�gi őldalak stb.) kapcsőlatba lé�phét az adatkézélő� vél.

2. Adatkézélő�  a  béé�rkézétt  é-mailékét,  u1 zénétékét,  téléfőnőn,  Facébőők-őn  stb.
mégadőtt adatőkat az é�rdéklő� dő�  névé�vél é�s é-mail cí�mé�vél,  valamint ma�s,  ő1 nké�nt
mégadőtt  szémé� lyés  adata�val  égyu1 tt,  az  adatkő1 zlé�stő� l  sza�mí�tőtt  légféljébb  2  é�v
éltélté�vél tő1 rli.

3. E  ta� jé�kőztatő� ban  fél  ném  sőrőlt  adatkézélé�sékrő� l  az  adat  félvé� télékőr  adunk
ta� jé�kőztata� st.

4. Kivé� télés  hatő� sa� gi  mégkérésé�sré,  illétő� lég  jőgszaba� ly  félhatalmaza�sa  alapja�n  ma� s
szérvék  mégkérésé�sé  ésété�n  a  Szőlga� ltatő�  kő1 télés  ta� jé�kőztata� s  ada� sa� ra,  adatők
kő1 zlé�sé�ré, a� tada� sa� ra, illétő� lég iratők réndélkézé�sré bőcsa� ta� sa� ra.

5. A Szőlga� ltatő�  ézén ésétékbén a mégkéréső�  ré�szé�ré – aménnyibén az a pőntős cé� lt é�s
az adatők kő1 ré� t mégjélő1 lté – szémé� lyés adatőt csak annyit é�s őlyan mé�rté�kbén ad ki,
amély a mégkérésé�s cé� lja�nak mégvalő� sí�ta� sa�hőz éléngédhététlénu1 l szu1 ksé�gés.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI  

1. A hozzáférés joga

ÓM n  jőgősult  arra,  hőgy  az  adatkézélő� tő� l  visszajélzé�st  kapjőn  arra  vőnatkőző� an,  hőgy
szémé� lyés adatainak kézélé�sé főlyamatban van-é, é�s ha ilyén adatkézélé�s főlyamatban
van,  jőgősult  arra,  hőgy  a  szémé� lyés  adatőkhőz  é�s  a  réndélétbén  félsőrőlt
infőrma�ciő� khőz hőzza� fé�ré�st kapjőn.

2. A helyesbítéshez való jog

ÓM n jőgősult arra, hőgy ké�ré�sé�ré az adatkézélő�  indőkőlatlan ké�sédélém né� lku1 l hélyésbí�tsé
a ra�  vőnatkőző�  pőntatlan szémé� lyés adatőkat. Figyélémbé vé�vé az adatkézélé�s cé� lja� t, ÓM n
jőgősult  arra,  hőgy  ké�rjé  a  hia�nyős  szémé� lyés  adatők  –  égyébék  méllétt  kiégé�szí�tő�
nyilatkőzat u� tja�n tő1 rté�nő�  – kiégé�szí�té�sé� t.

3. A törléshez való jog

ÓM n jőgősult arra, hőgy ké�ré�sé�ré az adatkézélő�  indőkőlatlan ké�sédélém né� lku1 l tő1 rő1 ljé a ra�
vőnatkőző�  szémé� lyés adatőkat, az adatkézélő�  pédig kő1 télés arra, hőgy ÓM nré vőnatkőző�
szémé� lyés  adatőkat  indőkőlatlan  ké�sédélém  né� lku1 l  tő1 rő1 ljé  méghata� rőzőtt  félté� télék
ésété�n.
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4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az  adatkézélő�  nyilva�nőssa�gra hőzta  a szémé� lyés adatőt,  é�s  azt  tő1 rő1 lni  kő1 télés,  az
élé�rhétő�  téchnőlő� gia  é�s  a  mégvalő� sí�ta� s  kő1 ltsé�géinék  figyélémbévé� télé�vél  mégtészi  az
é�sszéru� én élva� rhatő�  lé�pé�sékét – idéé�rtvé téchnikai inté�zkédé�sékét – annak é�rdéké�bén,
hőgy ta� jé�kőztassa az adatőkat kézélő�  adatkézélő� két, hőgy ÓM n ké�rélmézté a sző� ban főrgő�
szémé� lyés  adatőkra  mutatő�  linkék  vagy  é  szémé� lyés  adatők  ma�sőlata�nak,  illétvé
ma�sődpé� lda�nya�nak tő1 rlé�sé� t.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

ÓM n jőgősult arra, hőgy ké�ré�sé�ré az adatkézélő�  kőrla� tőzza az adatkézélé�st, ha az ala�bbi
félté� télék valamélyiké téljésu1 l:

 ÓM n  vitatja  a  szémé� lyés  adatők  pőntőssa�ga� t,  éz  ésétbén  a  kőrla� tőza� s  arra  az
idő� tartamra vőnatkőzik, amély léhétő� vé�  tészi,  hőgy az adatkézélő�  éllénő� rizzé a
szémé� lyés adatők pőntőssa�ga� t; 

 az adatkézélé�s jőgéllénés, é�s ÓM n éllénzi az adatők tő1 rlé�sé� t, é�s éhélyétt ké�ri azők
félhaszna� la� sa�nak kőrla� tőza� sa� t; 

 az adatkézélő� nék ma� r nincs szu1 ksé�gé a szémé� lyés adatőkra adatkézélé�s cé� lja�bő� l,
dé  ÓM n  igé�nyli  azőkat  jőgi  igé�nyék  élő� térjészté�sé�héz,  é� rvé�nyésí�té�sé�héz  vagy
vé�délmé�héz; 

 ÓM n tiltakőzőtt az adatkézélé�s éllén; éz ésétbén a kőrla� tőza� s arra az idő� tartamra
vőnatkőzik,  amí�g  méga� llapí�ta� sra  ném kéru1 l,  hőgy  az  adatkézélő�  jőgős  indőkai
élső� bbsé�gét é� lvéznék-é ÓM n jőgős indőkaival szémbén.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

ÓM n jőgősult arra, hőgy a ra�  vőnatkőző� ,  a� ltala égy adatkézélő�  réndélkézé�sé�ré bőcsa� tőtt
szémé� lyés  adatőkat  tagőlt,  szé� lés  kő1 rbén  haszna� lt,  gé�ppél  őlvashatő�  főrma� tumban
mégkapja,  tőva�bba�  jőgősult  arra,  hőgy  ézékét  az  adatőkat  égy  ma� sik  adatkézélő� nék
tőva�bbí�tsa  ané� lku1 l,  hőgy  ézt  akada� lyőzna�  az  az  adatkézélő� ,  amélynék  a  szémé� lyés
adatőkat a réndélkézé�sé�ré bőcsa� tőtta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog 

ÓM n  jőgősult  arra,  hőgy  a  saja� t  hélyzété�vél  kapcsőlatős  őkőkbő� l  ba� rmikőr  tiltakőzzőn
szémé� lyés adatainak a (...) kézélé�sé éllén, idéé�rtvé az émlí�tétt réndélkézé�sékén alapulő�
prőfilalkőta� st is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a szémé� lyés adatők kézélé�sé kő1 zvétlén u1 zlétszérzé�s é�rdéké�bén tő1 rté�nik, ÓM n jőgősult
arra,  hőgy  ba� rmikőr  tiltakőzzőn  a  ra�  vőnatkőző�  szémé� lyés  adatők  é  cé� lbő� l  tő1 rté�nő�
kézélé�sé éllén, idéé�rtvé a prőfilalkőta� st is, aménnyibén az a kő1 zvétlén u1 zlétszérzé�shéz
kapcsőlő� dik.  Ha  ÓM n  tiltakőzik  a  szémé� lyés  adatők  kő1 zvétlén  u1 zlétszérzé�s  é�rdéké�bén
tő1 rté�nő�  kézélé�sé  éllén,  akkőr  a  szémé� lyés  adatők  a  tőva�bbiakban  é  cé� lbő� l  ném
kézélhétő� k.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

ÓM n jőgősult arra, hőgy né térjédjén ki ra�  az őlyan, kiza� rő� lag autőmatiza� lt adatkézélé�sén –
idéé�rtvé a prőfilalkőta� st is – alapulő�  dő1 nté�s hata� lya, amély ra�  né�zvé jőghata� ssal ja� rna
vagy ő� t hasőnlő� ké�ppén jéléntő� s mé�rté�kbén é�rinténé� .
Az élő� ző�  békézdé�s ném alkalmazandő�  abban az ésétbén, ha a dő1 nté�s:

 ÓM n  é�s  az  adatkézélő�  kő1 ző1 tti  szérző� dé�s  mégkő1 té�sé  vagy  téljésí�té�sé  é�rdéké�bén
szu1 ksé�gés;

 méghőzatala� t az adatkézélő� ré alkalmazandő�  őlyan uniő� s vagy taga� llami jőg tészi
léhétő� vé� ,  amély  ÓM n  jőgainak  é�s  szabadsa�gainak,  valamint  jőgős  é�rdékéinék
vé�délmé� t szőlga� lő�  mégfélélő�  inté�zkédé�sékét is méga� llapí�t; vagy

 ÓM n kiféjézétt hőzza� ja� rula� sa�n alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ  

Az  adatkézélő�  indőkőlatlan  ké�sédélém  né� lku1 l,  dé  mindénfé� léké�ppén  a  ké�rélém
béé�rkézé�sé� tő� l  sza�mí�tőtt  1 hónapon belül ta� jé�kőztatja  ÓM nt  a  fénti  ké�rélmék nyőma�n
hőzőtt inté�zkédé�sékrő� l. 

Szu1 ksé�g ésété�n éz 2 hónappal meghosszabbítható. A hata� ridő�  méghősszabbí�ta� sa� rő� l az
adatkézélő�  a ké�sédélém őkainak mégjélő1 lé�sé�vél a ké�rélém ké�zhézvé�télé� tő� l sza�mí�tőtt  1
hónapon belül ta� jé�kőztatja ÓM nt. 

Ha az adatkézélő�  ném tész inté�zkédé�sékét ÓM n ké�rélmé nyőma�n,  késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól,  valamint arrő� l,  hőgy ÓM n panaszt nyu� jthat bé
valamély félu1 gyéléti hatő� sa� gna� l, é� s é� lhét bí�rő� sa� gi jőgőrvőslati jőga�val.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

Az adatkézélő�  é� s az adatféldőlgőző�  a tudőma�ny é�s téchnőlő� gia a� lla� sa é�s a mégvalő� sí�ta� s
kő1 ltsé�géi,  tőva�bba�  az  adatkézélé�s  jéllégé,  hatő� kő1 ré,  kő1 ru1 lmé�nyéi  é�s  cé� ljai,  valamint  a
térmé�szétés  szémé� lyék  jőgaira  é�s  szabadsa�gaira  jéléntétt,  va� ltőző�  valő� szí�nu� sé�gu�  é�s
su� lyőssa�gu�  kőcka� zat  figyélémbévé�télé�vél  mégfélélő�  téchnikai  é�s  szérvézé�si
inté�zkédé�sékét  hajt  vé�gré  annak  é�rdéké�bén,  hőgy  a  kőcka�zat  mé�rté�ké�nék  mégfélélő�
szintu�  adatbiztőnsa�gőt garanta� lja, idéé�rtvé, tő1 bbék kő1 ző1 tt, adőtt ésétbén:

a) a szémé� lyés adatők a� lnévésí�té�sé� t é�s titkősí�ta� sa� t;

b) a szémé� lyés adatők kézélé�sé�ré haszna� lt réndszérék é�s szőlga� ltata� sők főlyamatős
bizalmas jéllégé�nék  biztősí�ta� sa� t,  intégrita� sa� t,  réndélkézé�sré  a� lla� sa� t  é�s  élléna� llő�
ké�péssé�gé� t;

c) fizikai vagy mu� szaki incidéns ésété�n az arra valő�  ké�péssé�gét, hőgy a szémé� lyés
adatőkhőz valő�  hőzza� fé� ré�st é�s az adatők réndélkézé�sré a� lla� sa� t kéllő�  idő� bén vissza
léhét a� llí�tani;
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d) az  adatkézélé�s  biztőnsa�ga�nak  garanta� la� sa� ra  hőzőtt  téchnikai  é�s  szérvézé�si
inté�zkédé�sék  haté�kőnysa�ga�nak  réndszérés  tésztélé�sé�ré,  félmé�ré�sé�ré  é�s
é�rté�kélé�sé�ré szőlga� lő�  élja� ra� st.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL  

Ha  az  adatvé�délmi  incidéns  valő� szí�nu� sí�thétő� én  magas  kőcka� zattal  ja� r  a  térmé�szétés
szémé� lyék jőgaira é�s szabadsa�gaira né�zvé, az adatkézélő�  indőkőlatlan ké�sédélém né� lku1 l
ta� jé�kőztatja az é�rintéttét az adatvé�délmi incidénsrő� l.

Az é�rintétt ré�szé�ré adőtt ta� jé�kőztata� sban világosan és közérthetően ismértétni kéll az
adatvé�délmi incidéns jéllégé� t, é�s kő1 ző1 lni kéll az adatvé�délmi tisztvisélő�  vagy a tőva�bbi
ta� jé�kőztata� st  nyu� jtő�  égyé�b  kapcsőlattartő�  névé� t  é�s  élé�rhétő� sé�géit;  ismértétni  kéll  az
adatvé�délmi incidénsbő� l  érédő� ,  valő� szí�nu� sí�thétő�  kő1 vétkézmé�nyékét; ismértétni kéll az
adatkézélő�  a� ltal az adatvé�délmi incidéns őrvősla� sa� ra tétt vagy térvézétt inté�zkédé�sékét,
béléé�rtvé  adőtt  ésétbén  az  adatvé�délmi  incidénsbő� l  érédő�  ésétlégés  ha� tra�nyős
kő1 vétkézmé�nyék ényhí�té�sé� t cé� lző�  inté�zkédé�sékét.

Az é�rintéttét ném kéll ta� jé�kőztatni, ha a kő1 vétkéző�  félté� télék ba� rmélyiké téljésu1 l:
 az  adatkézélő�  megfelelő  technikai  és  szervezési  védelmi  intézkedéseket

hajtott végre, é� s ézékét az inté�zkédé�sékét az adatvé�délmi incidéns a� ltal é�rintétt
adatők  tékintété�bén  alkalmazta�k,  ku1 lő1 nő1 sén  azőkat  az  inté�zkédé�sékét  –  mint
pé� lda�ul  a  titkősí�ta� s  alkalmaza� sa  –,  amélyék  a  szémé� lyés  adatőkhőz  valő�
hőzza� fé�ré�sré fél ném jőgősí�tőtt szémé� lyék sza�ma� ra  értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;

 az adatkézélő�  az adatvé�délmi incidénst kő1 vétő� én őlyan tőva�bbi inté�zkédé�sékét
tétt, amélyék biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 a ta� jé�kőztata� s  aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyén ésétékbén az
é�rintéttékét nyilva�nősan kő1 zzé�tétt infőrma� ciő� k u� tja�n kéll ta� jé�kőztatni, vagy őlyan
hasőnlő�  inté�zkédé�st kéll hőzni, amély biztősí�tja az é�rintétték hasőnlő� an haté�kőny
ta� jé�kőztata� sa� t.

Ha  az  adatkézélő�  mé�g  ném  é�rtésí�tétté  az  é�rintéttét  az  adatvé�délmi  incidénsrő� l,  a
félu1 gyéléti hatő� sa� g, miuta�n mé�rlégélté, hőgy az adatvé�délmi incidéns valő� szí�nu� sí�thétő� én
magas kőcka�zattal ja� r-é, élréndélhéti az é�rintétt ta� jé�kőztata� sa� t.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK  

Az adatvé�délmi incidénst az adatkézélő�  indőkőlatlan ké�sédélém né� lku1 l, é�s ha léhétsé�gés,
légké�ső� bb 72 ő� ra� val azuta�n, hőgy az adatvé�délmi incidéns a tudőma� sa� ra jutőtt, béjélénti
az 55. cikk alapja�n illété�kés félu1 gyéléti hatő� sa�gnak, kivé�vé, ha az adatvé�délmi incidéns
valő� szí�nu� sí�thétő� én  ném  ja� r  kőcka� zattal  a  térmé�szétés  szémé� lyék  jőgaira  é�s
szabadsa�gaira né�zvé. Ha a béjélénté�s ném tő1 rté�nik még 72 ő� ra�n bélu1 l,  méllé�kélni kéll
hőzza�  a ké�sédélém igazőla� sa� ra szőlga� lő�  indőkőkat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG  

Az  adatkézélő�  ésétlégés  jőgsé�rté�sé  éllén  panasszal  a  Némzéti  Adatvé�délmi  é�s
Infőrma� ciő� szabadsa�g Hatő� sa� gna� l léhét é� lni: 

Némzéti Adatvé�délmi é�s Infőrma�ciő� szabadsa�g Hatő� sa�g
1125 Budapést, Szila�gyi Erzsé�bét fasőr 22/C.
Lévélézé�si cí�m: 1530 Budapést, Pőstafiő� k: 5.
Téléfőn: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfélszőlgalat@naih.hu
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ZÁRSZÓ  

A ta� jé�kőztatő�  élké�szí�té�sé sőra�n figyélémmél vőltunk az ala�bbi jőgszaba� lyőkra: 

- A  térmé�szétés  szémé� lyéknék  a  szémé� lyés  adatők  kézélé�sé  tékintété�bén  tő1 rté�nő�
vé�délmé�rő� l é�s az ilyén adatők szabad a� ramla� sa� rő� l, valamint a 95/46/EK réndélét
hata� lyőn  kí�vu1 l  hélyézé�sé�rő� l  (a� ltala�nős  adatvé�délmi  réndélét) AZ  EURÓ7 PAI
PARLAMENT E7 S A TANA7 CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. a�prilis 27.)

- 2011.  é�vi  CXII.  tő1 rvé�ny  –  az  infőrma�ciő� s  ő1 nréndélkézé�si  jőgrő� l  é� s  az
infőrma�ciő� szabadsa�grő� l (a tőva�bbiakban: Infőtv.)

- 2001. é�vi CVIII. tő1 rvé�ny – az éléktrőnikus kéréskédélmi szőlga� ltata� sők, valamint az
infőrma�ciő� s ta� rsadalőmmal ő1 sszéfu1 ggő�  szőlga� ltata� sők égyés ké�rdé�séirő� l (fő� ké�pp a
13/A. §-a)

- 2008. é�vi XLVII. tő1 rvé�ny – a főgyasztő� kkal szémbéni tisztéssé�gtélén kéréskédélmi
gyakőrlat tilalma� rő� l;

- 2008. é�vi XLVIII. tő1 rvé�ny – a gazdasa�gi rékla�mtévé�kénysé�g alapvétő�  félté� téléirő� l é�s
égyés kőrla� tairő� l (ku1 lő1 nő1 sén a 6.§-a)

- 2005. é�vi XC. tő1 rvé�ny az éléktrőnikus infőrma� ciő� szabadsa�grő� l
- 2003. é�vi C. tő1 rvé�ny az éléktrőnikus hí�rkő1 zlé�srő� l (kiféjézéttén a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  vé� lémé�ny  a  visélkédé�salapu�  őnliné  rékla�m  béva� lt  gyakőrlata� ra

vőnatkőző�  EASA/IAB-aja�nla� srő� l
- A  Némzéti  Adatvé�délmi  é�s  Infőrma� ciő� szabadsa�g  Hatő� sa�g  aja�nla� sa  az  élő� zétés

ta� jé�kőztata� s adatvé�délmi kő1 vétélmé�nyéirő� l
- Az Eurő� pai Parlamént é�s a Tana�cs (EU) 2016/679 réndélété (2016. a�prilis 27.) a

térmé�szétés  szémé� lyéknék  a  szémé� lyés  adatők  kézélé�sé  tékintété�bén  tő1 rté�nő�
vé�délmé�rő� l é�s az ilyén adatők szabad a� ramla� sa� rő� l, valamint a 95/46/EK réndélét
hata� lyőn kí�vu1 l hélyézé�sé�rő� l
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