
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

Név: Lelle-Strand Apartman 

Székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 90.  

Tényleges adatkezelés helye: 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4. 

Képviseletre jogosult személy neve: Krajcsovics Márton 

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a 
szolgáltató hatáskörébe tartozik és a jogszabályi változások függvényében, a változás 
hatályba lépését követő 90 napon belül történik. 
 
A szabályzat előírásainak betartása a szervezet minden munkavállalójára és foglalkoztatottjára 
számára kötelező. 

A szabályzatban foglaltak 2017. január 1. napjával lépnek hatályba. 

Tartalomjegyzék 

1. Általános rendelkezések 

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai 

Lelle-Strand Apartman 

székhelye: 1124  Budapest, Németvölgyi út  90. 

telephelye: 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4./a., adószáma: 70899962-1-43 

telephelye: 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4./b., adószáma: 68733528-1-34 

telephelye: 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4./c., adószáma: 52448182-1-43 

telephelye: 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4./d., adószáma: 54394601-1-43 

telephelye: 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4./f., adószáma: 52448182-1-43 
 
telefonszám: +36 70 606 4506 

e-mail: lellestrandapartman@gmail.com 

képviselő: Krajcsovics Márton (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Az adatkezelő, mint az apartman, vagy szálláshely üzemeltetője ezúton tájékoztatja 
Vendégeit, valamint honlapjának látogatóit (továbbiakban ezek együttes érintettjeit, hogy 
tiszteletben tartja Vendégei személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi 
adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a 
Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal 
való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat 



mindenkor hatályos változata elérhető a www.lelle-strandapartman.hu weboldalon, továbbá az 
Apartman recepcióján papíralapon is elérhető. 
 
Jelen szabályzat a 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4. szám alatt lévő Lelle-Strand Apartman 
megnevezésű szálláshely által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a weboldalon keresztül 
elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza. 

1. A szabályzat célja 

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a szálláshellyel kapcsolatba kerülő természetes 
személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket 
meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája 
védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. A szabályzat 
megalkotásával és betartásával biztosítható: 

 hogy a szálláshely üzemeltetője mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok 
adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek. így különösen –  de nem kizárólagosan .- 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások 

 valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
rendelkezéseinek 

 Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az 
érintett által a weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre 
bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek 
információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos 
jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos 
internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. 

1. A szabályzat hatálya 

3.1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2017. január 01. napjától további rendelkezésig, 
visszavonásig hatályos 

3.2. Személyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Apartmanra, azon személyekre, 
akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá 
azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti 

3.3. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Apartman valamennyi személyes 
adatokat tartalmazó adatkezelésre 

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Lelle-Strand Apartmanban folytatott valamennyi 
személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre. 

2. Fogalom meghatározás 

Érintett, vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 



Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés 

Apartman: a 8638 Balatonlelle, Napsugár u. 4. szám, amelynek üzemeltetője az 
Adatkezelő; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja, a jelen szabályzat és a Apartman szempontjából 
adatkezelő: a Lelle-Strand Apartman nevében Vári Andrea, üzemeltető. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
rögzítése 

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

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés; 

Weboldal: a www.lelle-strandapartman.hu portál és minden oldala, amelynek 
üzemeltetője az Adatkezelő; 



Facebook oldal: a Lelle-Strand Apartman portálon található oldal, amelynek gondozását 
az Adatkezelő végzi. 

3. Az adatkezelés elvei 
4.  

1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, 
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

5.  
1. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie. 

6.  
1. 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, 

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

7.  
1. 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét 

és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, 
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges 
ideig lehessen azonosítani. 

8.  
1. 5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az 

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

9. Adatkezelői nyilatkozat 
10.  

1. 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy 

– az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár 
el. 

– az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag 
azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az 
adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van. 

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

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



– az Apartmanban megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos 
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai 
és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan 
betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki. 

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

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

– a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét 
kizárja 

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

– kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem 
tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges 

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

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

11.  
1. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének 

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

12. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre 
13.  

1. Apartman szolgáltatásainak igénybevétele 

Az apartman szolgáltatásainak nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat 
kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának 
biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes 
alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli 
előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat. Az egyes 
szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég 
igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szállodai 
szolgáltatások igénybevételének. 



14.  
1. Szobafoglalás. 

A szobafoglalás során Adatkezelő a következő adatokat kéri/kérheti a Vendégtől: 

Név*  
 
E-mail*  
 
Lakcím* 
 
Telefonszám*  
 
Érkezés napja*  
 
Távozás napja*  
 
Érkező vendégek száma* (felnőtt, illetve gyermek) 
 
 Megjegyzés  
 
A *-gal jelzett adatok kötelezőek. 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 

Az adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az adatkezelőtől ajánlatot 
kérjenek. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a beérkezett megkeresésre ajánlatot 
juttasson el az érintett részére, vagy ha az ajánlatadáshoz szükség van olyan információ 
beszerzésére, amely a megkeresésben nem szerepelt, az érintett által megadott 
elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az 
ajánlatot, majd azt az érintett részére eljuttatja. 

Az online, személyes (papír alapú), vagy telefonos ajánlatkérés esetén az adatkezelő az 
alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől: megszólítás, vezetéknév, 
keresztnév, cím (település, irányítószám, ország), e-mail cím, telefonszám, érkezés és 
távozás dátuma, a szállást igénybe vevők száma, a szállást igénybe vevő gyermekek 
életkora, szolgáltatás részletei. Ezen adatok kezelésére a szerződés megkötése és a 
szerződés teljesítése érdekében van szükség. 

A vezetéknév, keresztnév, cím (település, irányítószám, ország), elérhetőség megadása 
(e-mail cím, telefonszám), a szállást igénybe vevők száma, az érkezés és távozás 
dátumának megadása nélkül az adatkezelő nem tud ajánlatot adni az érintett részére, ezért 
ezen adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele. 

 

15.  
1. Bejelentkezés és a bejelentő lap 

Érintett az Apartmanba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt Bejelentő lapot 
tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a 
vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az 
idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei 



teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából 
mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott 
kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti: 

Vezetéknév* 

Keresztnév* 

Lakcím* 

Állampolgárság* 

Születési dátum* 

Érkezés napja* 

Távozás napja* 

Igazolványszám* 

A *-gal jelzett adatok kötelezőek. 

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása az apartman szolgáltatások 
igénybevételének feltétele. 

A Bejelentő lap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait az 
Adatkezelő a tartózkodás létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, az 
esetleges igényérvényesítés céljára, valamint a szállásdíj, idegenforgalmi adó számlázása 
céljából a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. 

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon 
található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található 
„dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai 
segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat 

16.  
1. Facebook oldal 

Adatkezelő illetve az Adatkezelő által üzemeltetett apartman elérhető a Facebook 
közösségi portálon. 

Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal 
segítségével a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról. 

Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul 
az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán. 

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található 
adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat. 

17.  
1. Weboldal látogatási adatok 

Hivatkozások és linkek 



Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő 
üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi 
befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így 
nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak 
adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az 
adatait bármilyen formában megadná 

18.  
1. Analitika, cookie-k 

Az Adatkezelő a weboldalainak nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy 
adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes 
oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy 
rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az 
oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató 
személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia 
kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online 
élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja 
személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja 
a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy 
automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a 
böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. 
Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, 
amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat. 

19. A személyes adatok tárolása, az információbiztonság 

Személyes adat csak a 7. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés 
célja szerint kezelhető. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az 
érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, 
ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése Az adatkezelés 
jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása 
alapján.  A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás 
visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az 
elérhetőségre küldött értesítéssel van mód. Az Adatkezelő a személyes adatok 
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly 
módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a 
jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze. Az adatok 
valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás 
adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek. Az 
Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az 
érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja. 
Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az 
ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az 
adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes 
adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére 
nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.  Az érintett 
egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a 
továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek 



20. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 
törlését vagy zárolását az e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes 
tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha 
adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről 

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az 
adatot, amennyiben: 

– a kezelése jogellenes 

– az érintett kéri; 

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 
törlést törvény nem zárja ki; 

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; 

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha 
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

– a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 
esetén; 

– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- 
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik 

– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt 
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a 
kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  Amennyiben az érintett az 
Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott 
határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz 
fordulni. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz 



fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a 
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt 
személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 
bejelentéssel, panasszal élhet: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 

Tel: (06 1) 457 7100 

Fax: (06 1) 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

  


