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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL 

ÉS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

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  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2016/679  RENDELETE  (a
továbbiakban:  Rendelet)  előírásai  alapján az  alábbiak  szerint  adunk tájékoztatás  az  érintett
részére a személyes adatok kezeléséről és az érintetti jogokról.  

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE - CÉGADATOK

CÉGNÉV: Adamcsek Aliz ev.
Adószám: 5589555-1-43 
EV nyilvántartási szám: 54637113
Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 28
Tel.: +36303384484
E-mail: info@bemindful.hu
Honlapok: www.bemindful.hu
Képviseli: Adamcsek Aliz
Adatvédelmi tisztviselő: nincs
(a továbbiakban: Adatkezelő)

2. TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, jogalapjáról és egyéb körülményeiről az érintett
részére az adatfelvételkor vagy az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell adni. 

2.1. Sütikezelés a honlapon

A honlapon a következő sütik kerülnek alkalmazásra:

1. SÜTI NEVE: PHPSESSID
1.1. SZOLGÁLTATÓ:
1.2. FUNKCIÓJA: Munkamenet-azonosító,  a  látogató

böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések
között.

1.3. MIÉRT SZÜKSÉGES A HONLAP
MŰKÖDÉSÉHEZ?

Az oldal alapvető működéséhez szükséges

1.4. MILYEN  LÁTOGATÓI
ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ?

Nem fér hozzá

1.5. HARMADIK  SZEMÉLY Nem gyűjt adatot

http://WWW.BEMINDFUL.HU/


RÉSZÉRE GYŰJT-E ADATOT? 
MILYEN CÉLBÓL ÉS KINEK? 

1.6. TÁROLÁSI  IDŐ  (A  SÜTI
ÉLETTARTAMA):

A munkamenet végéig

1.7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A honlap funkcionális működése
1.8. AZ  ADATKEZELÉS

JOGALAPJA: 
Az adatkezelő jogos érdeke.

2. NEVE: cookieConsent
2.1. SZOLGÁLTATÓ:
2.2. FUNKCIÓJA: A  látogató  sütikkel  kapcsolatos  beállításait

tárolja.
2.3. MIÉRT SZÜKSÉGES A HONLAP

MŰKÖDÉSÉHEZ?
Felhasználói élmény biztosítása

2.4. MILYEN  LÁTOGATÓI
ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ?

Nem fér hozzá

2.5. HARMADIK  SZEMÉLY
RÉSZÉRE GYŰJT-E ADATOT? 
MILYEN CÉLBÓL ÉS KINEK? 

Nem gyűjt

2.6. TÁROLÁSI  IDŐ  (A  SÜTI
ÉLETTARTAMA):

1 év 

2.7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Felhasználó élmény biztosítása.
2.8. AZ  ADATKEZELÉS

JOGALAPJA: 
Az érintett hozzájárulása

3. NEVE: account
3.1. SZOLGÁLTATÓ:
3.2. FUNKCIÓJA: Akkor  kerül  létrehozásra,  ha  a

látogató bejelentkezéskor  bejelöli,  hogy
jegyezze meg az oldalt.

3.3. MIÉRT SZÜKSÉGES A HONLAP
MŰKÖDÉSÉHEZ?

Felhasználói élmény biztosítása

3.4. MILYEN  LÁTOGATÓI
ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ?

Nem fér hozzá

3.5. HARMADIK  SZEMÉLY
RÉSZÉRE GYŰJT-E ADATOT? 
MILYEN CÉLBÓL ÉS KINEK? 

Nem gyűjt

3.6. TÁROLÁSI  IDŐ  (A  SÜTI
ÉLETTARTAMA):

1 év

3.7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Felhasználó élmény biztosítása
3.8. AZ  ADATKEZELÉS

JOGALAPJA: 
Az érintett hozzájárulása

4. NEVE: cartID



4.1. SZOLGÁLTATÓ:
4.2. FUNKCIÓJA: A  kosár  tartalmának  megőrzéséhez  használt

süti,  mely két  látogatás  között  is  megőrzi  a
kosárban lévő termékeket

4.3. MIÉRT SZÜKSÉGES A HONLAP
MŰKÖDÉSÉHEZ?

Felhasználói élmény biztosítása

4.4. MILYEN  LÁTOGATÓI
ADATOKHOZ FÉR HOZZÁ?

Nem fér hozzá

4.5. HARMADIK  SZEMÉLY
RÉSZÉRE GYŰJT-E ADATOT? 
MILYEN CÉLBÓL ÉS KINEK? 

Nem gyűjt

4.6. TÁROLÁSI  IDŐ  (A  SÜTI
ÉLETTARTAMA):

30 nap

4.7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Felhasználó élmény biztosítása
4.8. AZ  ADATKEZELÉS

JOGALAPJA: 
Az érintett hozzájárulása

 

● A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól és információiról az alábbi 
linkeken lehet tájékozódni: 

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-

weboldalak-tarolnak-szami 
Microsoft  Internet
Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/hu-
u/help/4468242/microsoft-
edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-
preferences/#cookies

Safari https://support.apple.com/hu-
hu/guide/safari/sfri11471/mac

3. CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat a www.bemindful.hu webáruházában (a továbbiakban: webáruház)
történő  vásárlás  során  megadott  adatok  felhasználásának  és  tárolásának  (a  továbbiakban
együttesen:  adatkezelés)  szabályait  határozza  meg.  Az adatok kezelésekor  a  2011. évi  CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá az 1998. évi
VI. adatvédelemről szóló törvények, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar
jogszabályok az iránymutatóak.

4. SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

4.1.  Hírlevél

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
https://support.microsoft.com/hu-u/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/hu-u/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/hu-u/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu


A hírlevélszolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés célja: hírek, információk, reklámok küldése
e-mailben a Társaság által forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk /1/ a./).
A regisztráció önkéntes. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével  adhatja meg hozzájárulását  személyes  adatai  kezeléséhez.  Tilos  a négyzet  előre
bejelölése.  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását
ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. A hírlevéről az érintett a
hírlevél  „Leiratkozás”  alkalmazásának  használatával,  vagy  írásban,  vagy  e-mailben  tett
nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a
leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a hírlevél feliratkozás nem lehetséges, az
érintett nem fog kapni hírlevelet.

Érintett személy: aki feliratkozik a www.bemindful.hu hírlevelére. 

A kezelt adatkör: név, e-mail cím.

Automatizált  döntéshozatalt,  profilalkotást  az  adatkezelő  nem  végez,  az  érintetteket  nem
minősíti, nem kategorizálja. 

A személyes  adatok címzettjei  –  akik  betekinthetnek az  adatokba  -  illetve  a  címzettek
kategóriái: a Társaság  ügyfélszolgálattal,  értékesítési tevékenységével kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző
munkavállalói.

Adattovábbítás harmadik országba: nincs.

A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama: a  regisztráció  fennállásáig,  vagy  az  érintett
hozzájárulása  visszavonásáig  (törlési  kérelméig).   A  nem  aktív  e-mail  címeket  és  hozzá
kapcsolódó személyes adatokat törölni kell. Nem aktív az e-mail cím, ha az oda küldött hírlevél
kézbesíthetetlen jelzéssel érkezik vissza. 

4.2.  Webáruházi vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A  webáruházi  vásárláshoz  kapocslódó  adatkezelés  célja  a www.bemindful.hu oldal
webáruházában  forgalmazott  termékek  értékesítésre,  szolgáltatások  nyújtására  irányuló
szerződés  létrehozása,  tartalmának  meghatározása,  módosítása,  teljesítésének  figyelemmel
kísérése,  az  abból  származó  díjak  számlázása,  valamint  az  azzal  kapcsolatos  követelések
érvényesítése. A számlázási célú adatkezelés ettől különböző, önálló adatkezelésnek minősül. 

Az adatkezelés jogalapja: természetes vevő érintett esetén szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk /
1/ b./). 

http://www.bemindful.hu/
http://www.mypharma.hu/


Jogi  személy képviselője,  kapcsolattartója esetén az adatkezelés  jogalapja:  az adatkezelő
jogos  érdeke  ((GDPR  6.  cikk  /1/  f./).  Ebben  a  körben  a  szükségesség  –  arányosság
szempontrendszere a következő: 

A jogi személy képviseletét ellátó természetes személy adatainak kezelése szükséges a szerződés
és annak keretében az együttműködési kötelezettség teljesítése érdekében. Ezen adatkezelése a
képviselő személyes adatok védelméhez való jogát korlátozza. Az emberek nem szívesen adják
meg másoknak személyes adataikat. 

Ugyanakkor egy szerződéses kapcsolatban erre feltétlenül szükség van: a teljesítési  feltételek
egyeztetése,  jogok,  kötelezettségek  gyakorlása  operatív  intézkedéseket  követel,  ehhez
nélkülözhetetlenek az elérhetőségi adatok kezelése. 

Ezeket  mérlegelve a szerződéses kapcsolatban nem lehet eltekinteni  a jogi személy szerződő
partner  kapcsolattartáshoz  elengedhetetlenül  szükséges  személyes  adatainak  kezelésétől,  még
akkor sem, ha ez az érintett személyiségi jogainak korlátozásával is jár.  Ez a korlátozás arányos,
mert  a  minimálisan  szükséges  adatkörre  vonatkozik,  és  a  jogi  személy  képviseletét  ellátó
személynek eleve számolnia kell adatai ilyen célú kezelésével. 

A jogi személy képviselőjét személyes adatai kezeléséről és jogairól a szerződés megkötésekor
tájékoztatni kell. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. 

Az  adatszolgáltatás  elmaradásának  következménye: a  szerződés  nem  jön  létre,  a
webáruházban a vásárlás nem lehetséges, 

Érintett személynek minősül, aki vásárol a webáruházban. Jogi személy vevő esetén érintett
személy  a  vásárlás  során  kapcsolattartóként  megjelölt  személy.  Érintett  személy  az  is,  aki
vásárlást kezdeményez, ha adatai rögzítésre kerülnek, de a szerződés létrejötte elmarad.

A kezelt  adatkör:  természetes  személy  vevő  esetén  természetes  személyazonosító  adatok,
lakcím, e-mail cím, telefonszám. Jogi személy vevő kapcsolatartója esetén: név, telefonszám, e-
mail cím

Automatizált  döntéshozatalt,  profilalkotást  az  adatkezelő  nem  végez,  az  érintetteket  nem
minősíti, nem kategorizálja. 

A  személyes  adatok  címzettjei  –  akik  betekinthetnek  az  adatokba-  illetve  a  címzettek
kategóriái: a Társaság  ügyfélszolgálattal,  értékesítési tevékenységével kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző
munkavállalói, szállítást, kézbesítést végző futárszolgálati munkavállalók. 

● Adattovábbítás harmadik országba: nincs.

●  A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama: 5  év  a  Ptk.  6:22.§  /1/  bekezdésben
meghatározott elévülési idő alapján.



4.3.  A webáruházban értékesített termék, szolgáltatás számlázásához kapcsolódó 
adatkezelés

A webáruházban  értékesített  termék,  szolgáltatás  számlázáshoz  kapcsolódó  adatkezelés
célja  a törvényekben  előírt  adó  és  számviteli  kötelezettségek  teljesítése  (könyvviteli
nyilvántartás, adózás). 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk /1/ c./).

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a vevő természetes személy nem kaphat
névre szóló számlát, amely – a számlakibocsátás alóli mentesülés eseteit (Áfa tv. 165.§) kivéve -
a vásárlás akadályát képezi. 
  
Az  érintett  személy: a  vevő  magánszemély,  a  adóalany  vevő  képviseletében  eljáró
magánszemély.

A kezelt adatkör:  név, cím, adóalany magánszemély esetén adószám, adózási státusz (például
egyéni  vállalkozó,  őstermelő  megnevezés)  és  a  jogszabályban  megkívánt,  számlában
feltüntetendő  egyéb  adat,  teljesítés  helye,  ideje,  ellenérték,  áfa  összege,  fizetendő  összeg.
Irányadó jogszabály: általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a, a
számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény 167.§-a.  Személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi
CXVII. törvény.

Automatizált  döntéshozatalt,  profilalkotást  az  adatkezelő  nem  végez,  az  érintetteket  nem
minősíti, nem kategorizálja. 

A  személyes  adatok  címzettjei  –  akik  betekinthetnek  az  adatokba-  illetve  a  címzettek
kategóriái: a  Társaság  ügyfélszolgálattal,  értékesítés,  pénzügyi  könyvelési  tevékenységével
kapcsolatos  feladatokat  ellátó  munkavállalói,  adatfeldolgozóként  a  Társaság  IT  szolgáltatója
tárhelyszolgáltatást  végző  munkavállalói,  könyvelést  végző  adatfeldolgozója.  Az  adóalany
magánszemély  részére  kiállított  számláról  jogszabályi  előírás  alapján  adatszolgáltatást  kell
teljesíteni az adóhatóság részére. (Áfa törvény X. Melléklete). 

Adattovábbítás harmadik országba: nincs.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év (Számviteli törvény 169.§) 

4.4.  A webáruházban történő bankkártyával való fizetés:

Vásárló tudomásul veszi, hogy a(z) [Kereskedő cégneve: Adamcsek Aliz ev] ([székhelye: 1122
Budapest, Határőr út 28 ]) adatkezelő által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme:bemindful.hu]
felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft.,
mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [Kereskedő
által  továbbított  adatok  megnevezése:  [vásárló  neve,  email  címe,  telefonszám,  számlázási
adatok]]



Az  adatfeldolgozó  által  végzett  adatfeldolgozási  tevékenység  jellege  és  célja  a  SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az  Adatfeldolgozó  által  végzett  adatfeldolgozási  tevékenység  jellege  és  célja  a  SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

A  bankkártyára  vonatkozó  információkat  az  Adatkezelő  nem  tárolja  sem  a  tranzakció
lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció
két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Az Adatkezelő ennek megfelelően nem szerez
tudomást a vevő bankkártya információiról.

5. TÁJÉKOZTATÁS ADATBIZTONSÁGI KÉRDÉSEKRŐL

Az Adatkezelő valamennyi  célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében megtette  azokat  a technikai  és szervezési  intézkedéseket  és kialakította
azokat az eljárási szabályokat, amelyek GDPR érvényre juttatásához szükségesek.   

Az  Adatkezelő  az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  véletlen  vagy  jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

6. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

6.1.  Az érintettek az alábbi jogokkal élhetnek:

Az érintett jogai röviden összefoglalva:
 Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése  
 Az érintett hozzáférési joga
 A helyesbítéshez való jog
 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 Az adatkezelés korlátozásához való jog
 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 Az adathordozhatósághoz való jog
 A tiltakozáshoz való jog
 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 

jog)
 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog

6.2.  Az érintett jogai részletesen és teljeskörűen:

Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.

6.2.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

http://simplepay.hu/vasarlo-aff
http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Az  adatkezelőnek  az  érintett  részére  a  személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó  valamennyi
információt  és  minden  egyes  tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek
címzett  bármely információ  esetében.  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.

Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 
Az adatkezelő  indokolatlan  késedelem nélkül,  de  mindenféleképpen  a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket  az érintett  kérelme nyomán,  késedelem nélkül,  de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell 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  információkat  és  az  érintett  jogairól  szóló  tájékoztatást  és  intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR-ban írt esetekben díj számítható fel. 
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

6.2.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett  jogosult  arra,  hogy az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon arra  vonatkozóan,  hogy
személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban  van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk). 

Ha  személyes  adatoknak  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet  részére  történő
továbbítására  kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  tájékoztatást  kapjon  a  továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az  adatkezelőnek  az  adatkezelés  tárgyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  érintett
rendelkezésére  kell  bocsátania.  Az  érintett  által  kért  további  másolatokért  az  adatkezelő  az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az  érintett
hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 

6.2.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. Ezen szabályokat
a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6.2.4. A Törléshez való jog



Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes  adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték; 
b)  az  érintett  visszavonja  az  adatkezelés  alapját  képező  hozzájárulását,  és  az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)  a  személyes  adatok  gyűjtésére  közvetlenül  gyermeknek  kínált,  információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a)  a  véleménynyilvánítás  szabadságához  és  a  tájékozódáshoz  való  jog  gyakorlása
céljából;
b)  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség
teljesítése,  illetve  közérdekből  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d)  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási  célból  vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 

6.2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés  korlátozása  esetén  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 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.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

6.2.6. 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  közölték,  kivéve,  ha ez
lehetetlennek bizonyul,  vagy aránytalanul  nagy erőfeszítést  igényel.  Az érintettet  kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 

6.2.7. Az adathordozhatósághoz való jog

A  Rendeletben  írt  feltételekkel  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  egy
adatkezelő 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 akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 

6.2.8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett  jogosult  arra,  hogy a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken
(6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben  az  esetben  az  adatkezelő  a  személyes  adatokat  nem kezelheti  tovább,  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.  Az
érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja,
hogy a  jogos  érdek  érvényesítése  hogyan  hat  az  érintett  érdekeire  vagy alapvető  jogaira  és
szabadságaira.  Majd  mérlegelni  kell  ez  utóbbiak  elsőbbséget  élveznek-e az  adatkezelő  jogos
érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei
a   személyes adatok védelmét teszik szükségessé – az adatkezelés nem folytatható.

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,
ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez  kapcsolódik.   Ha  az
érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.



Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.

Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.

Ha a személyes  adatok kezelésére tudományos  és történelmi  kutatási  célból  vagy statisztikai
célból  kerül  sor,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból
tiltakozhasson  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  kezelése  ellen,  kivéve,  ha  az  adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza. 

6.2.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,  amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

6.2.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira  nézve,  az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia
kell  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről.  E  tájékoztatásban  világosan  és  közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a)  az adatvédelmi  tisztviselő  vagy a további  tájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d)   ismertetni  kell  az  adatkezelő  által  az  adatvédelmi  incidens  orvoslására  tett  vagy
tervezett  intézkedéseket,  beleértve  adott  esetben  az  adatvédelmi  incidensből  eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és  ezeket  az  intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  által  érintett  adatok  tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása
–,  amelyek  a  személyes  adatokhoz  való  hozzáférésre  fel  nem  jogosított  személyek
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi  incidenst követően olyan további intézkedéseket  tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.



6.2.11. A felügyeleti  hatóságnál  történő panasztételhez  való  jog (hatósági  jogorvoslathoz
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 a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
 Az a felügyeleti  hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották,  köteles tájékoztatni az ügyfelet  a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az
ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. 

6.2.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
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.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

6.2.13. Az  adatkezelővel  vagy  az  adatfeldolgozóval  szembeni  hatékony  bírósági
jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre  álló  közigazgatási  vagy nem bírósági  útra  tartozó  jogorvoslatok  – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem
megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az  adatkezelővel  vagy  az  adatfeldolgozóval  szembeni  eljárást  az  adatkezelő  vagy  az
adatfeldolgozó tevékenységi  helye  szerinti  tagállam bírósága előtt  kell  megindítani.  Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 

Budapest, 2022. január 31.

Adamcsek Aliz ev.
adatkezelő


