
1 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. BEVEZETŐ: 

Tájékoztatjuk arról, hogy Önnek lehetősége van a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége mint Adatkezelő 
részére adományt juttatni az https://adomany.mazsihisz.hu/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül az ott 
előre meghatározott közérdekű célok támogatása érdekében. Tájékoztatjuk arról, hogy a nyújtott adományokkal 
kapcsolatban az Adatkezelőnek a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti elszámolási kötelezettsége keletkezik, 
amelyhez elengedhetetlen az adományozók személyes adatainak kezelése. Ezen túlmenően az Érintettnek le-
hetősége van arra, hogy az aktuális közérdekű célokról az érintett tájékoztatást kapjon, amennyiben az ezzel 
kapcsolatos hírlevelek küldésére feliratkozik. A fenti célokkal összefüggésben az Adatkezelő az adományozó 
természetes személyek mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli a jelen tájékoztatóban 
rögzítettek szerint. 
Az Adatkezelő a fentiekre tekintettel az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoz-
tatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a 
továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint. 

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE ELÉRHETŐSÉGEI: 

Az adatkezelő: 
Neve: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő vagy MAZSIHISZ) 
Székhely: 1075 Budapest, Síp utca 12. 
Képviselője: 
Neve: dr. Kunos Péter, ügyvezető igazgató 
Elérhetőség: ugyvezeto@mazsihisz.hu  

3. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE  

A GDPR előírásainak megfelelően az Adatkezelő kinevezett adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, akinek adatai 
az alábbiak: 
Név: dr. Gádor György 
Elérhetőség: adatvedelem@mazsihisz.hu   

4. ADOMÁNYOZÁS 

A Honlapon található funkciók segítségével az Érintettek közvetlenül tudnak adományt juttatni az Adatkezelőnek, 
és ezzel támogatni tudják az előre meghatározott közérdekű célok megvalósítását. Az adományok nyújtására a 
honlapon keresztül bankkártyás fizetéssel, illetőleg az érintett ilyen irányú kifejezett kérésére az Adatkezelő bank-
számlájára történő átutalással van lehetőség. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Honlapon lehetőség van ún. anonim adományok juttatására is, amely a gya-
korlatban annyit jelent, hogy az érintett ebben az esetben is köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani a 
személyes adatait, azonban ebben az esetben az Adatkezelő azokat nem hozza nyilvánosságra, nem teszi hoz-
záférhetővé harmadik személyek számára. Anonim adományozásra a Honlapon található jelölőnégyzet bepipá-
lásával van lehetőség. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az alábbiak szerint az Adatkezelő kezeli az Ön fizetésre használt bankkártya 
adatait is, azonban ezeket az adatokat kizárólag olyan technikai adatok formájában kezeli az Adatkezelő, ame-
lyek az Adatkezelő számára olvashatatlanok. 
Az adatkezeléssel érintett személyek köre: adományozó természetes személyek. 

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

vezetéknév, utónév, céges ado-
mány esetén a cég neve, e-mail 
cím, az adomány összege, bármely 
adat, amelyet az érintett a megjegy-
zés felületen megad, bankkártya 
szám, bankkártyára írt név, lejárati 
dátum, CVC/CVV kód 
 
banki átutalás esetén: az érintett 
bankszámlaszáma, számlavezető 
bankja 

az adományok beazonosí-
tása, azok elszámolásával, 
könyvelésével és nyilvántar-
tásával kapcsolatos kötele-
zettségek teljesítése, a nem 
anonim adományozók ada-
tainak közzététele 

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatke-
zelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az 
Adatkezelő a jogos érdekét az adomá-
nyok nyilvántartásában, beazonosításá-
ban, és a könyvelési feladatok elvégzé-
sében határozza meg, amely érdekek 
személyes adatok kezelése nélkül nem 
valósíthatók meg. Az Adatkezelő a jogos 
érdekhez mint jogalaphoz kapcsolódó ér-
dekmérlegelési tesztet elkészítette, azt 
erre irányuló kérés esetén az érintettek 
rendelkezésére bocsátja 
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vezetéknév, utónév, e-mail cím 

az érintett és az Adatkezelő 
közötti kapcsolattartás, tájé-
koztató levél megküldése a 
támogatott cél megvalósulá-
sáról, rendszerüzenetek kül-
dése (amely levelek nem 
minősülnek marketing célú 
leveleknek) 

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az Adatke-
zelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az 
Adatkezelő a jogos érdekét az érintettek-
kel való kapcsolattartás, és az együttmű-
ködési és tájékoztatási kötelezettség tel-
jesítésében határozza meg, amely érde-
kek személyes adatok kezelése nélkül 
nem valósíthatók meg. Az Adatkezelő a 
jogos érdekhez mint jogalaphoz kapcso-
lódó érdekmérlegelési tesztet elkészí-
tette, azt erre irányuló kérés esetén az 
érintettek rendelkezésére bocsátja 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő 
szervezetén belül az adományok kezeléséért, és az elszámolási, könyvelési feladatok elvégzéséért felelős mun-
katársak, továbbá az Adatkezelő elnöke, ügyvezető igazgatója ismerhetik meg. 
Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait az alábbi harmadik személy adatkezelők 
számára továbbítja: 

A továbbított adatok 
köre: 

Az adattovábbítás célja Az adattovábbítás jogalapja 
Az adattovábbítás cím-
zettje, és elérhetőségei 

bankkártya szám, bank-
kártyára írt név, lejárati 
dátum, CVC/CVV, 
tranzakció adatai, veze-
téknév, utónév, e-mail 
cím 

a bankkártya tranzakció 
végrehajtása, a tranzak-
ció könyvelése, vissza-
igazolása, fraud monitor-
ing esetleges panaszok, 
ügyfélszolgálati feladatok 
kezelésével kapcsolatos 
feladatok teljesítése 

Az Adatkezelő ezeket az 
adatait a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja (az 
Adatkezelő jogos érdeke) 
alapján kezeli. Az Adatke-
zelő a jogos érdekét az 
adományokkal kapcsolatos 
banki fizetések teljesítésé-
ben határozza meg, amely 
érdekek személyes ada-
toknak a fizetési szolgál-
tató felé történő továbbí-
tása nélkül nem valósíha-
tók meg. Az Adatkezelő a 
jogos érdekhez mint jog-
alaphoz kapcsolódó érdek-
mérlegelési tesztet elkészí-
tette, azt erre irányuló ké-
rés esetén az érintettek 
rendelkezésére bocsátja 

OTP Mobil Kft., az OTP 
Simple Pay szolgáltatás 
fejlesztője, üzemeltetője  
cím: 1143 Budapest, Hun-
gária krt. 17-19 
e-mail: ugyfelszolga-
lat@simple.hu 

 
Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldol-

gozói műveletek 
DiNG.hu Információtechnológiai Korlátolt Felelősségű Tár-
saság 
cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. II. lház 1. em. 10. 
email.: hello@ding.hu  

Honlap üzemeltetése, fejlesztése, tárhelyszol-
gáltatás 

OTP Mobil Kft. (a Simple Pay szolgáltatás fejlesztője, üze-
meltetője) 
cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19 
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu  
Az OTP Mobil Kft. által folytatott adatkezelésekre vonatkozó 
részletes adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: 
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ 

Bankkártyás tranzakciók lebonyolítása, köve-
tése, elszámolása, nyilvántartása. 

 
Tudomásul veszem, hogy a MAZSIHISZ (1075 Budapest, Síp u. 12.) adatkezelő által a www.mazsihisz.hu fel-
használói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldol-
gozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, utónév, e-mail cím, adomány 
megnevezése, adomány összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja 
a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 
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Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok részben az Adatkezelő által a tárhely-
szolgáltatási feladatokra igénybe vett adatfeldolgozóknál, illetőleg az általa igénybe vett további adatfeldolgozók 
szerverein, az Európai Unió területén belül kerülnek tárolásra. 
Az adatok megőrzésének ideje: az érintett által az adományozással kapcsolatban megadott személyes adatait 
az Adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől számított 8 éven át kezeli, a Számviteli törvény 169 § (2) bek. 
alapján. 

5. KAPCSOLATFELVÉTEL CÉLÚ ADATKEZELÉSEK 

A Honlap adományozási felületén található Kapcsolat menüpontja alatt az érintettek közvetlenül tudnak üzenetet 
küldeni az adományaikkal kapcsolatban az Adatkezelő számára. Az érintett az üzenetet a Honlapon található 
űrlap kitöltésével, vagy a szerkesztoseg@mazsihisz.hu e-mail címre közvetlenül a saját üzenetküldő alkalmazá-
sából küldi el. 
Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Adatkezelőnek üzenetet küldő, az adatkezelővel kapcsolatot fel-
vevő természetes személyek. 

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

név, e-mail cím, tárgy, bármely 
adat, kérdés, amelyet az érintett az 
üzenetben megad 

az Adatkezelő és az érintet-
tek közötti kapcsolattartás, 
esetleges kérések, kérdé-
sek, panaszok kezelése, 
megválaszolása 

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön 
hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet a 
kapcsolatfelvétel űrlap esetén az üzenet 
elküldését megelőzően, az oldalon talál-
ható jelölőnégyzet kipipálásával, illetőleg 
közvetlenül az e-mail üzenet elküldésé-
vel ad meg. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő 
szervezetén belül az adományokkal kapcsolatos üzeneteket kezelő illetékes munkatársak ismerhetik meg. 
Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintetteknek a kapcsolatfelvétel céljából megadott alábbi személyes adatait 
főszabály szerint sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet 
számára nem továbbítja. Amennyiben azonban a megküldött üzenet, panasz esetlegesen az OTP Simple Pay 
szolgáltatással kapcsolatos, úgy azok elbírálás végett továbbításra kerülnek az OTP Simple Pay-t üzemeltető 
OTP Mobil Kft. részére. 
Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldol-

gozói műveletek 
DiNG.hu Információtechnológiai Korlátolt Felelősségű Tár-
saság 
cím: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 14. II. lház 1. em. 10. 
email.: hello@ding.hu  

Honlap üzemeltetése, fejlesztése, tárhelyszol-
gáltatás 

 
Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok részben az Adatkezelő által a tárhely-
szolgáltatási feladatokra igénybe vett adatfeldolgozóknál, illetőleg az általa igénybe vett további adatfeldolgozók 
szerverein, az Európai Unió területén belül kerülnek tárolásra. 
Az adatok megőrzésének ideje: az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának vissza-
vonásáig, de legkésőbb az adatközléstől számított 1 évig kezeli. Amennyiben az üzenet tárgya alapján az álla-
pítható meg, hogy azzal az Adatkezelőnek további teendője van, úgy az adatok megőrzési ideje az adott teendő-
höz igazodik (pl. fogyasztóvédelmi panaszok esetén a Fogyasztóvédelmi törvény szerinti 3 év, polgári jogi igé-
nyek érvényesítése esetén a polgári jogi elévülési idő, azaz 5 év, büntetőjogi intézkedések esetén a bűncselek-
mény elévülési ideje, illetőleg a büntetőeljárás jogerős befejezése stb.) 

6. HÍRLEVÉL KÜLDÉS (MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS) 

A Honlapon lehetőség van arra, hogy az érintett az új támogatandó célokról, friss hírekről, információkról tájékoz-
tatást kérjen, és kapjon hírlevél formájában. A vonatkozó jogszabályok értelmében ezek az üzenetek direktmar-
keting célú adatkezelésnek minősülnek. Ezen adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi tájékoztatást 
adja. 
Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a hírlevelet kérő, és így a marketing célú levelek küldésére feliratko-
zott természetes személyek 

A kezelt adatok köre: Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

név, e-mail cím 
az új támogatandó célokról 
tájékoztatót, friss híreket, 

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön 
hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet a 
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tartalmazó elektronikus e-
mail üzenetek küldése 

hírlevél küldésére történő feliratkozáskor, 
a honlapon található jelölőnégyzet kipipá-
lásával ad meg 

 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő 
szervezetén belül a honlaphoz kötött marketing tevékenység folytatásáért felelős illetékes munkatársak ismerhe-
tik meg. 
Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintetteknek a kapcsolatfelvétel céljából megadott alábbi személyes adatait 
sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem kerül 
továbbításra 
Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldol-

gozói műveletek 
MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. 
elérhetőség: help@minicrm.hu 
 

a hírlevelek kiküldése, a hírlevelek küldésé-
hez kapcsolódó felület biztosítása, tárhely-
szolgáltatás 

 
Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által igénybe vett adat-
feldolgozónál, illetőleg az általa igénybe vett további adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken kerülnek tá-
rolásra az Európai Unió területén belül. 
Az adatok megőrzésének ideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, így az érintett hozzájárulásának visszavoná-
sáig. 
Tájékoztatjuk, hogy nem küldünk kéretlen reklámüzeneteket, Ön a hírlevelek, és egyéb direkt marketing üzenetek 
küldéséről korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben minden - a reklámüzenetek 
küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és a továbbiakban marketing célból nem 
keressük meg Önt. Az elektronikus hírlevelekről az email üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le. 

7. LINKEK 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az 
ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a 
külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni 
a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését, éppen ezért ezen adatkezelésekért az Adatkezelő fele-
lősséggel nem tartozik. 

8. ADATBIZTONSÁG 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabá-
lyainak érvényre juttatásához szükségesek. 
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltozta-
tás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés 
ellen. 
Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi 
a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá 
tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 
 
Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, 
kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerver-
szintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak ér-
dekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági ese-
mény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságá-
nak ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetle-
gesen igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesü-
lését ellenőrzi.  
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9. AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet: 
- tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést, 
- helyesbítést, 
- törlést, 
- az adatkezelés korlátozását, 
- az adatok hordozhatóságát, 
- visszavonhatja a hozzájárulását, 
- továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 

9.1. Tájékoztatáshoz való jog 
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk 
szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 
közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 
A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyako-
rolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoz-
tatás. 

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok-
hoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon. 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mér-
tékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

9.3. Helyesbítés joga 
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos 
adatok kiegészítését. 

9.4. Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indo-
kolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha: 
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon ke-

zelték; 
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kap-

csolatosan került sor. 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához 
és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkal-
mazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy 
területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alap-
ján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatko-

zik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
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- 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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásá-
val, 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 Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

9.6. Adathordozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa, ha  
- az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett szerződő 

fél, és 
- az adatkezelés automatizált módon történik. 

9.7. Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vég-
rehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesíté-
séhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén 
az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ame-
lyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bár-
mikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e cél-
ból nem kezelhetők. 

9.8. Automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás joga egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a pro-
filalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mérték-
ben érintené. 
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedé-
seket is megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüg-
gésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli. 

9.9. Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

9.10. Eljárási szabályok 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hó-
napon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható.  
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kére-
lem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 
jogával. 
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ 
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű 
díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
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9.11. Kártérítés és sérelemdíj 
Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, 
az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak 
abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű uta-
sításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanab-
ban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért 
őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 
 
Kérjük, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne 
fel, forduljon hozzánk bizalommal a panasz békés rendezése érdekében. 
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az 
illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat. 
 
A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be: 
Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (honlap: http://www.naih.hu) 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

10. PROFILALKOTÁS, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüg-
gésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli. 

11. TOVÁBBI CÉLÚ ADATKEZELÉS 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban 
megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk. 
 
 


