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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS 

GDPR SZABÁLYZAT 
 

Kaló Attila egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett 
http://www.kaloattila.hu/ weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken 
elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott 
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek 
valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató 
alapján jár el. 

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával 
magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat 
rendelkezéseit. 
 
    

 Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében: 

 

• Adatkezelő: Kaló Attila egyéni vállalkozó 

• Elektronikus (e-mail) cím: mail@kaloattila.hu 

• Nyilvántartási száma: 53939845 

• Adószáma: 69963694-1-33 

 
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által 
kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját és annak időtartamát, 
valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a 
felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása 
megvalósuljon. 
 
Adatkezelő a megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait 
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, 
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gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához 
szükségesek. 

  

Jogszabályi háttér 

•  (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet – GDPR). 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) 

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, 

• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel. 

• az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 1998. évi VI. törvény; 

• a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”) 

 

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?  
 
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkatársai 
ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő 
iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében megismerik az 
érintett személyes adatait. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az 
érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, 
amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában 
bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett 
személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az 
Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok 
továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó 
ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az 
Adatkezelő között jogvitára kerül sor.  
 
 
 



_________________________________________________________________________________ 
 
K a l ó  A t t i l a  
+36-30-608-6874 
mail@kaloattila.hu 
 www.kaloattila.hu  
Adószám: 69963694-1-33, Bankszámlaszám: 10401213-85534948-50501007 
 
lélek •   kapcsolatok • tréning •   szupervízió • terápiás konzultációk         

 
 

3 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
 Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő 
székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai 
kezeléséhez az Adatkezelő a Függelékben megjelölt adatfeldolgozó 
szolgáltatását veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági 
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje 
többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 
megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz 
való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, 
milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési 
intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak 
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.  
 
 
Fogalmak 

 

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek 
védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és 
módszerek összessége. 
 
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható 
természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 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. 
 
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján 
azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható 
természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, 
ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, 
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 
 
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az 
egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi 
személyes adat. 
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adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely művelet, például az adatok 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 (ujj- vagy 
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 
 
adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajttatja. 
 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 
feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől). 
 
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött 
szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő 
szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 
 
 érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen 
felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden 
részletéről.    Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését 
is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes 
adatai kezelése ellen.  
 
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy 
törvényben elrendelt kötelező adatkezelés. 
 
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. Különleges adatok esetében 
szükséges az írásos forma. 
 
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni 
kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, 
az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
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kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését 
kéri. 
 
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és 
megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere. 
 
az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), 
valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a 
pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az 
adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.  
 
célhoz kötött adatkezelés: 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. 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. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az 
adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges 
- naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés 
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a 
közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények 
átláthatóságát (transzparencia). 
 
közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb 
közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó 
vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes 
adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 
vonatkozó adat).  
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Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról, a rendszerváltás utáni első adatvédelmi törvény, 
mely 2011. december 31-ig volt hatályban. 2012. január 1-től hatályon kívül 
helyezte az Infotv. (lásd alább). 
 
Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az 
Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság 
biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető 
szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, 
hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben 
tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog 
érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos. 
 
 
uniós adatvédelmi irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK 
irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Az Európai Unió 1995. 
október 24-én született általános adatvédelmi irányelve, mely – többek 
között – létrehozta az ún. 29-es Adatvédelmi Munkacsoportot (lásd alább). 
 
 
cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez 
el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott 
infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé 
tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. 
Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet 
során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a 
felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi 
beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem 
törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az 
adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a 
felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k 
ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel 
nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai. 
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 Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. tv. 13/A §-a, 

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli. 

  

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak 
kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag 
természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. 
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a 
személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes 
személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem 
minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá 
azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel 
kapcsolat természetes személlyel. 

 
Online üzenet küldése, árajánlat kérése: 

 
A weboldalon található email címen, vagy közvetlenül a weboldalon keresztül 
lehetőség van az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan 
árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi 
személyes adatok megadása szükséges: 

• Név 
• E-mail cím 
• Telefonszám 
• a szakemberhez fordulás oka néhány mondatban 
• Az adatvédelmi irányelvek elfogadása. 

 
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, velük 
személyes kapcsolat felvétele, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése. 
Amennyiben az Érintettek elmulasztják az adatszolgáltatást, úgy az adatkezelő 
nem tud a részére szolgáltatást nyújtani, nem tudja velük a kapcsolatot 
felvenni, ezen tájékoztatást az Érintettek tudomásul veszik.  
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A honlapon lehetséges konkrét időpont foglalása is.  

A honlapon lehetséges hírlevélre feliratkozás is. 

 
Az alábbi személyes adatok megadása szükséges. 

• Név 
• E-mail cím 
• Telefonszám 
• Szolgáltatástípus jelölése 
• Időpontfoglalás esetén a probléma rövid leírása. 
• Az adatvédelmi irányelvek elfogadása. 

 

 

Anonim felhasználói azonosító (cookie-k) 

 

Rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes 
szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de 
általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, 
amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes 
bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik 
fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a 
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság 
irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás 
használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó 
engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis 
számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon 
követhetőek a felhasználó böngészési szokásai. 
 
Az igénybe vevő azonosító(cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem 
képes a személyek azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére 
alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ 
megadása nem szükséges, mivel a felhasználáskor,  alkalmazásakor a 
Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere 
csak és kizárólag a gépek között történik meg. 
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A felhasználóknak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával 
megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az 
Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások 
nem fognak megfelelően működni. 
 
 

Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata 

 
 
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-
inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a honlap látogatását az 
igénybe vevő közösségi fiókjához társítja. 
 

A www.kaloattila.hu honlapon lévő facebook oldal (@kapcsolatok.kaloattila) 
- a beágyazottság  miatt - a látogatás az Érintett közösségi oldalán 
megjelenhet. 
 

Amennyiben a felhasználó a megfelelő gombra kattint, a böngészője a 
vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak 
továbbítja, és azokat ott tárolja. 
 
 
Számlázási adatok 

A szolgáltatáshoz kapcsolódóan számla kiállítása történik. A számlák kiállítása 
papír alapon (elektronikusan megküldve) történik. Az Adatkezelő Vállalkozó 
mentálegészségügyi ellátás, egészségügyi szolgáltatás nélkül (tanácsadás, 
család- és párterápiás konzultáció, egyéni mentálhigiénés tanácsadás), illetve 
egyéb oktatásról (tréning, szupervízió, tanfolyam, oktatás) állíthat ki számlát. A 
számla kiállításakor az adatkezelés kiterjed 

• számlázási névre 
• számlázási címre 
• cég esetében adószámra 
• átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatokra (név, 

bankszámlaszám). 

A számlázási adatok az online számlázási rendszerben megjelennek, 
kereshetővé válnak. 
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Az adatkezelés célja a számlák kiállítása. A számlák megőrzésének idejét 
jogszabály írja elő, ez a számla kiállítás éve és a következő 8 év (a 2000. évi C. 
törvény 169. §-a, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény). 

 

Adatkezelő az Érintett személlyel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a 
fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása 
hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési 
cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján 
kezelhet.  
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a 
hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. 
Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, 
vagy az Érintett így rendelkezik. 
 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele 
előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő 
mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe 
vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 
 
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett 
hozzájárulása. 
 
Visszajelzés kérése írásban  

Adatkezelő Google Forms formában, illetve papíralapon visszajelzést kér 
munkájáról, a szolgáltatásokról minőségbiztosítási okokból. Adatkezelő külön 
kiemeli, hogy mely az a rész („Publikálható”) kérdések, amelyek válaszai név 
nélkül közzétehető vélemények. Ezek a visszajelzések a www.kaloattila.hu 
honlap „Visszajelzések” menüjében találhatóak meg. 

 

Az adatkezelés időtartama 

 
Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, 
illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával 
az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles. 
 
A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat –ideértve a telefonos ügyintézés 
során készült hangfelvételt is- az Adatkezelő az esetleges jogviták során 
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történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) 
évig tárolja. 

 

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése 
érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen 
adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google 
Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu 
ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. 
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak 
Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta. 

 

 

Az Érintettek jogai 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy 
zárolását. 
 
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa 
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó 
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes 
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem 
nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, 
hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat 
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
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Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok 
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat. 
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes 
adatot az Adatkezelő helyesbíti. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 
a) kezelése jogellenes; 
b) az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, 
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 
kötelező adatkezelés esetén; 
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
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Jogorvoslati lehetőségek 

Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Telefon: 06 -1- 391-1400 
Telefax: 06-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
c.)az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél. 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 2. 
 
 

        Kaló Attila 

 


