Az Ellinart Betéti Társaság
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a
személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Természetesen nem
minden helyzet vonatkozik feltétlenül Önre, ez a Tájékoztató áttekintést ad minden olyan
lehetséges helyzetről, amelyben együttműködhetünk.
Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, vagy személyes adatokat gyűjtünk Önről, az adatokat
ezzel a Tájékoztatóval összhangban használjuk fel. Kérjük, figyelmesen olvassa el és ha bármilyen
kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot.
I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ellinart Betéti Társaság, a lomania.hu üzemeltetője Országos lovas hirdetési adatbázis (továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) által alkalmazott
adatvédelmi és-kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és-kezelési politikáját, melyeket a
Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti
jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(„Infotv.") szóló 2011. évi CXII. törvényt, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú
rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”) foglalt
rendelkezéseket, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
rendelkezéseit.
Jelen Tájékoztató a www.lomania.hu honlapon megadott személyes adatok kezelésének elveit
tartalmazza. A weboldal használata, a hírlevél feliratkozás és a hirdetés során megadott személyes
adatokat elsősorban a weboldaltlátogatók tájékoztatása érdekében kérjük meg és használjuk fel a
Tájékoztatóban részletezettek szerint.
II. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

A Társaság felelős az Ön által velünk megosztott személyes adatokért, az alkalmazandó
adatvédelmi jogszabályok értelmében a Társaság „adatkezelő”, adatai az alábbiak:
Az adatkezelő neve: Ellinart Betéti Társaság
Az adatkezelő székhelye: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C. lház. IV. em. 11.
Weblap: https://www.lomania.hu/
Az adatkezelő elektronikus levelezési címe: info@lomania.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36-70-228-0229
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-06-763944

Az adatkezelő adószáma: 21931343-1-42
III. FOGALMAK
hirdető/felhasználó: az a természetes személy és jogi személy, aki a honlapot felkeresi és a
szolgáltatások igénybevételével személyes adatát az adatkezelőnek megadja.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Társaság.
Adatkezelő a honlap üzemeltetője.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
honlap: az adatkezelő által üzemeltetett lomania.hu weboldal.
szolgáltatás(ok): az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított, a
honlapokon elérhető szolgáltatások.

külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető
szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett
harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében
személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére
személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók
is, amelyek nem állnak sem az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy
hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár
önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.
tájékoztató: az adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.
III. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Adatokat honlapunkon, hírlevél feliratkozás vagy hirdetés céljából történő regisztráció során
gyűjthetünk vagy kaphatunk Öntől. Néha ezt közvetlenül adja meg nekünk (pl. amikor hírlevélre
iratkozik fel), néha mi gyűjtjük őket össze (például sütiket használva, hogy megértsük, hogyan
használja weboldalunkat), időnként pedig mástól kaphatjuk meg azokat.
Személyes adatait a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos
jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, a szolgáltatások
igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és kizárólag célhoz kötötten használjuk
fel.
Az adatkezelésre főszabály szerint az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson
alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az Ön által közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Ön, mint
felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Önnek ugyanakkor szavatolnia kell azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az
érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Ön által megadott
adatokért és feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség Önt, mint
felhasználót terheli. Adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal
történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki
az e-mail címet és az adatokat megadta.Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem
ellenőrzi, azok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az adatkezelő az Ön által a honlapra történő belépéskor az IP címét a szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódóan, jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása céljából (pl.
jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása
nélkül is rögzíti.
A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet
az Ön önkéntes hozzájárulásán kívül a Társaság lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz
és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott
keretek között. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges
jogos érdeke, az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a
jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az ő adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Ön adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

IV. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
1. Regisztráció során megadandó személyes adatok
Weboldalunkon a hirdetésfeladáshoz, hirdetéskezeléshez felhasználói fiók regisztrációjára van
szükség. A regisztráció önkéntes alapon, a felhasználó önálló kezdeményezése alapján, az
Adatkezelési tájékoztató megismerése és az adatkezeléshez történő hozzájárulás után lehetséges.
A regisztrációs oldalon szereplő űrlap kitöltése és elküldése után kezelt személyes adatok köre,
adatkezelés célja, szükségessége










Email cím
o kapcsolattartáshoz; a hirdetések iránt érdeklődők üzeneteinek fogadásához;
elfelejtett jelszó igényléséhez; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló
számlát erre a címre küldjük
o elengedhetetlenül szükséges
Jelszó
o A felhasználói fiókba történő bejelentkezéshez
o elengedhetetlenül szükséges
Név vagy cégnév
o kapcsolattartáshoz; hirdetésfeladáskor a számlázási adatoknál ez fog szerepelni;
az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló számla kiállításához
o opcionális
Ország, irányítószám, település, utca, házszám
o kapcsolattartáshoz; hirdetésfeladáskor a személyes- és cégadatoknál, illetve a
számlázási adatoknál ez fog szerepelni; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről
szóló számla kiállításához
o opcionális
Facebook profil, Youtube csatorna
o kapcsolattartáshoz; a hirdetőről és a szolgáltatásról további információ
rendelkezésre bocsátása
o opcionális

A személyes adatok kezelésének időtartama
Az adatokat határozatlan ideig, illetve a felhasználói fiók tulajdonosa által jelzett törlési igény
beérkezése utáni azonosítástól számított 3 napon belüli törléséig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
2. Hirdetésfeladás, -kezelés
Hirdetésfeladáskor a hirdetés tárgyával kapcsolatos információkat, valamint a hirdetőre
vonatkozó személyes adatokat helyezhet el a hirdető a rendszerünkben.
A hirdetésfeladási folyamat befejezése után kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja,
szükségessége


Szolgáltató neve








o Az azonosításhoz szükséges
Szolgáltató címe
o A szolgáltató elérhetőségének, szabályszerű számla kiállításának céljából
Email cím
o kapcsolattartáshoz; a hirdetések iránt érdeklődők üzeneteinek fogadásához;
elfelejtett jelszó igényléséhez; az esetleges szolgáltatás igénybevételéről szóló
számlát erre a címre küldjük
Telefonszám
o Az érdeklődőkkel történő közvetlen kapcsolattartás céljából
Szolgáltatás jellege
o Listából választható ki a szolgáltatás jellegére vonatkozó adat

A hirdetés tárgyára vonatkozó adatok
o a szolgáltatás, munka leírására, részleteinek, elhelyezkedésének bemutatására
vonatkozó adatok;

A személyes adatok kezelésének időtartama
Az adatokat a hirdetés lejárta és meg nem újítása után legkésőbb 6 hónap elteltéig, illetve a
hirdetés tulajdonosa által jelzett törlési igény beérkezése utáni azonosítástól számított 3 napon
belüli törléséig kezeljük, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján ezeket az adatokat 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
3.Cookie-k (sütik) kezelése
Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Adatkezelő maximális kényelmet
nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják az Adatkezelő weboldalát. A visszaélések
elkerülése végett minden olyan helyen, ahol ez szükséges, jelszavas megerősítést kér az
Adatkezelő, elkerülve ezáltal, hogy a Felhasználó számítógépén más rendelhessen.
Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépen és csak a honlap
látogatásakor kerülnek át az Adatkezelő szerverére. A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a
számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját
webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes
webböngészők súgóján keresztül.
A honlap megfelelő működése érdekében a Felhasználónak a böngészőjében engedélyeznie kell a
cookie-k használatát.
A cookie-k által kezelt adatok köre:
o
o
o
o

azonosítószám,
dátum,
időpont,
előzőleg meglátogatott oldal

Az adatok kezelésének időtartama

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.
A munkamenet típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a
böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon
követése
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a.. pont)
A GoogleAnalytics alkalmazása
A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri az
Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. . A GoogleAnalytics
„cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a
felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt
weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli
szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a
weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.A továbbított
adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. Az adatok megőrzésének időtartama: 36 hónap.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó
weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a
következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
A GoogleAdwords konverziókövetés használata
Az adatkezelő a „GoogleAdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés
a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“). Ha a felhasználó a honlapra Google-hirdetés által ér el, akkor egy, a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezáltal a cookie által a felhasználó
nem azonosítható. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek
– azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára
konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy/

V. AZ ADATOK ÁTADÁSA MÁS ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ VAGY KÜLSŐ SZEMÉLY
RÉSZÉRE
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át.
Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az
érintett felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem
tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az adatkezelő érdekeinek
sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára
hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető személyes adatait.
Elektronikus számlázás:
Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Email: info@szamlazz.hu
Telefonszám: +3630 35 44 789
Fizetési szogáltató:
Online fizetési szolgáltató neve: Borgun
Szolgáltatást nyújtó cég neve: B-Payment Zrt.
Telefon: +36 1 793 67 76
Email: info@b-payment.hu
Honlap: www.b-payment.hu
Cím: 1132 Budapest, Váci út 4.
Tárhelyszolgáltató:
cégnév: BlazeArts Kft.
székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
cégjegyzékszám: 03-09-109150
adószám: 12539833-2-03
közösségi adószám: HU12539833
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
1.Facebook:

Facebook oldal: Facebook Inc. Menlo Park, California, USA Adatkezelési tájékoztató:
https://www.facebook.com/about/privacy/update
2.Google Analytics: Google Inc, Mountain View, California, USA
Munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban álló adatfeldolgozók
adatkezelése:

VI. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI
LEHETŐSÉGEI

Tiszteletben tartjuk az adatai védelméhez fűződő jogát, fontos, hogy ellenőrzést gyakorolhasson
személyes adatai felett.
Ezért Ön kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen,
akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést,kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
Tájékoztatáshoz való jog
Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Hozzáféréshez, helyesbítéshez való jog
A felhasználók az adataikhoz bejelentkezést (e-mail cím. jelszó megadása) követően
hozzáférhetnek. Az adatokat módosíthatják (helyesbíthetik). Az e-mail cím módosítása csak az
adatkezelőnek küldött e-mailben leírt kérés alapján lehetséges.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A regisztrált felhasználó bejelentkezését követően törölheti magát az adatbázisból. Ez esetben
minden adata törlődik az adatbázisból. A törlés kezdeményezhető az adatkezelő e-mail címére
eljuttatott regisztráció törlési kérelemmel is.
Hírlevélről leiratkozás a hírlevél alján lévő leiratkozó link segítéségével, vagy a törlés
kezdeményezhető az adatkezelő e-mail címére eljuttatott hírlevél leiratkozási kérelemmel is.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás
indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó
jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell végezni.

Adathordozhatósághoz való jog
Számítógépen tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
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 végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
VIII. ADATBIZTONSÁG
Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az
adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat ad át.
Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott,
bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására
szolgáló indokokat is.
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa. A felhasználó következő látogatással elfogadja a Tájékoztató mindenkor
hatályos rendelkezéseit.

