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1. Bevezető 
Hörcsik Zsolt Bence egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 53007623), mint Adatkezelő 
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal 
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  
 
A személyes adatok kezelését az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános 
adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján végzi.


2. Definíciók 
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 
 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  
 
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  

3. Az adatkezelés alapelvei: 
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni. 




A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és 
jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából 
megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. 

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden 
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 
azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 


4. Az érintettek köre 

Az adatkezeléssel érintettek a weboldal látogatói, foglalást feladók, hírlevél feliratkozók, a 
vállalkozást Facebookon vagy egyéb közösségi hálókon követők köre.


5. Kezelt adatok 
Hírlevél feliratkozók kezelt adatai: Név, email cím, IP cím.


A kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltésekor megadott adatok: Név, email cím, IP cím, a 
megrendelő kérdése vagy egyéb ajánlatkéréskor megadott preferenciák. 
 
A Weboldalt látogatók kezelt adatai: a weboldal használata során különböző típusú 
cookie-k, azaz sütik kerülhetnek feltelepítésre az érintett látogató eszközére (a sütikről 
való részletes tájékoztatást lásd a 11. pontban). Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-
címét, vagy annak valamely részét, a böngésző típusát, a weboldal használatára 
vonatkozó adatokat (látogatás ideje, felkeresett oldalak, munkamenet időtartama, 
kattintások száma).  

6. Az adatkezelés célja:  
 
A hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés célja a hírlevél küldés szolgáltatás 
biztosítása, beleértve kedvezményekről, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól való 
tájékoztatást.  
 
A kapcsolatfelvételi űrlap célja, hogy megkönnyítse a kommunikációt az ajánlatkérő vagy 
érdeklődő, valamint az Adatkezelő között.  
 
A weboldal használata során telepített sütikről a 11. pont ad részletes tájékoztatást. 

7. Az adatkezelés jogalapja: 
 
Hírlevél szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása 
(Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont). Az e-mail cím és az IP cím kezelésére az Adatkezelő az 
Ektv. 13/A. § alapján is jogosult, mivel ezek a szolgáltatás nyújtásához technikailag 
szükséges adatok.  



 
A kapcsolatfelvételi űrlapok használatával az érintett hozzájárul a megadott adatok 
kezeléséhez. Az adatok kezelése az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik. 
 
A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés 
jogalapja: 

	 Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott 
szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., 
Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. 

	 Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal 
használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes 
hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. 	 a) pont). 

	 8.7. Az Adatkezelő az érintett adatait akkor is kezelheti, ha ez jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek 
az érintett olyan érdekei vagy alap	 vető jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé. (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont). Ilyen eset lehet, ha 
az Adatkezelőnek az érintettel szemben követelése (pl. kiegyenlítetlen számlája) áll fenn. 


8. Az adatkezelés időtartama 
A hírlevél szolgáltatás során kezelt adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az érintett 
a hírlevél szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy az adatai törlését egyébként nem kéri.  

A kapcsolati űrlapon megadott adatokat az Adatkezelő addig őrzi, amíg azok a kapcsolat 
létesítéséhez szükségesek, vagy az Érintett adatai törlését nem kéri. Az adatok legkésőbb 
az űrlap kitöltését követően egy évvel törlésre kerülnek.  

A sütik felhasználási idejéről a 11. pontban található részletes információ. 

9. Az adatokhoz hozzáférők (címzettek) köre:  
A személyes adatokhoz hozzáférhetnek az Adatkezelő erre felhatalmazott, vele 
szerződéses viszonyban álló megbízottai, akik feladatának ellátásához személyes 
adatokhoz való hozzáférés szükséges, továbbá az Adatkezelő helyettese.


Ezen kívül személyes adatokat harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából 
adunk át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az 
adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem 
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles 
tárolni és megőrizni. 

 

A hírlevél szolgáltatást az Adatkezelő hírlevél kezelő szoftver útján nyújtja. A hírlevél 
kezelő szoftver működtetője a szolgáltatás nyújtása során adatfeldolgozóként az 
érintettek személyes adatait (név, e-mail, IP cím) feldolgozza. Az adatkezelő a hírlevél 
szolgáltatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp) (http://mailchimp.com), székhelye: 675 
Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, telefon: (404) 806-5843, e-
mail: legal@mailchimp.com 

Amerikai Egyesült Államokba való adattovábbítás során a személyes adatok védelmét az 
Európai Unió és az USA között létrejött Privacy Shiled (Adatvédelmi Pajzs) 



Keretegyezmény biztosítja. A Rocket Science Group, LLC a Keretegyezmény alapján 
vezetett megfelelőségi listában szerepel. 


Az Adatkezelő részére a Prémium Megoldás Kft (székhely: 4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona 
utca 3-5, 405., Tel.: +36 30 229 1630, E-mail: info@premiummegoldas.hu) könyvelési 
szolgáltatásokat végez. A Premium Megoldás Kft hozzáfér az Adatkezelő által kiállított 
számlákhoz. 


10. SÜTIK 
A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az 
érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű 
fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) 
tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi 
idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket). 

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal 
működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető 
funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, 
így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a 
nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), 
így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy 
mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal 
teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést 
készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik 
hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések 
megjelenítését segítik elő. 


A sütik fajtái:

⁃ Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az 

érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja 
el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával 
automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához 
szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban 
vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. 


⁃ Használatot támogató sütik: arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a 
felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek 
célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A 
preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen 
tud működni. 


⁃ Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy 
segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan 
használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet 
indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. 
Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja, amely sütik használatával 
információkat gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a 
látogatók egyedi azonosítása nélkül. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő 
képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát 
élményt tudjon biztosítani a látogatóknak. 


⁃ Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató 
számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing 
megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például 



megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy 
a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein 
tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések 
megjelenítésében. 


Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban 
az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az 
eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását 
vagy a sütik törlését. 

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak 
módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben: 

⁃ Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu) 

⁃ Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak- 

tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se) 

⁃ Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-

internet- explorer-delete-manage-cookies) 

⁃ Opera (angolul) (https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/) 


A Honlapon további, harmadik személyek részéről, cookie-elhelyezéssel megvalósuló 
adatkezelési tevékenység is történik, melyek az alábbiak.

• Google Analytics: Az Adatkezelő a Honlapon, illetve az Applikációban alkalmazza a 

Google Analytics cookie-elhelyezését is. A Google Analytics statisztikai célú 
szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, ip cím, 
pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan 
használják a Honlapot, illetve az Applikációt. Az Adatkezelő az ekként nyert 
adatokat a Honlap, valamint az Applikáció fejlesztésének és a felhasználói élmény 
javításának céljával használja fel. E cookie-k szintén lejáratukig az Érintett 
számítógépén maradnak, azok törléséig. 
Adatfeldolgozó címe és elérhetősége: Google LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-
protection-office@google.com) 


A süti neve A süti funkciója A süti 
időtartama

_ga Látogatói 
statisztikák 
(anonim)

2 év

_gid Látogatói 
statisztikák 
(anonim)

24 óra

_gat Látogatói 
statisztikák 
(anonim)

1 perc

PHPSESSID Működéshez 
szükséges

Csak a 
böngészés 
időtartama

rand_code_1 Az időpont 
foglaláshoz 
szükséges

24 óra vagy 
kevesebb



• Facebook remarketing pixel: Az Adatkezelő remarketing célból a Honlapon 
alkalmazhatja a Facebook Pixel cookie-elhelyezését is. E cookie-k lehetővé teszik, 
hogy irányított hirdetéseket kerüljenek megjelenítésre olyan Érintettek számára, akik 
előzőleg felkeresték a Honlapot, vásároltak a Honlapon vagy használták az 
Applikációt. E cookie-k azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozás alá kerüljön az 
Érintett számára elérhetővé váló valamely hirdetés, az indokolatlan ismétlődés 
elkerülése végett.  
Adatfeldolgozó: Facebook Inc., székhelye: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 
94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: 
privacyshield@support.facebook.com


A Google LLC, valamint a Facebook Inc. is szerepel a Privacy Shield keretegyezmény 
alapján létrehozott megfelelőségi listán.


11. A Személyes adatok biztonsága 
Az Adatkezelő az adatok kezelése és tárolása során a technika szintjének megfelelő 
intézkedésekkel (pl. tűzfal) biztosítja a kezelt és tárolt adatok biztonságát, az illetéktelen 
személyek részéről való hozzáféréstől és az illetéktelen módosítástól, megváltoztatástól 
való védelmét.  

Az Adatkezelő az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. 


12. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.  
 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes 
adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok 
tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól).  
 
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az ön rendelkezésére bocsátja. A 
további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű 
mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.  
 
A személyes adatot törölni kell ha: 
- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;  
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  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Jogérvényesítés és jogorvoslat 
Az érintett és az adatkezelő között a kommunikáció email, postai levél vagy telefonhívás 
keretében történhet meg. Az Érintett jogosult az adatkezelőtől információt kérni arra 
vonatkozóan, hogy a kérés időpontjában folyamatban van-e az Ő személyes adatait 
érintő folyamat. Amennyiben folyamatban van ilyen folyamat, az érintett jogosult 
hozzáférni az adatkezelés céljaihoz, a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés 
címzettjeihez, az adatkezelés várható időtartamához, az Érintett által gyakorolható 
jogokhoz, a Hatósághoz történő panaszbenyújtással kapcsolatos jogaihoz, valamint az 
Adatkezelő által gyűjtött adatok forrásához és jogalapjához. Az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül 
köteles megadni a kért tájékoztatást. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező 
személyes adatok másolatát az Érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az Érintett által 
kért további másolatokért az Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív költséget 
számíthat fel. 

• Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az 

adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban 
megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail 
címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen 
beazonosítható). 

• Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az 
Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy 
hónapon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett 
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának 
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával.


Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.


Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése 
kapcsán 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 a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni.




Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy 
szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált (elektronikus) módon történik. 
(adathordozhatósághoz való jog)

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok 
kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével forduljon az adatkezelőhöz a 
zsolt@seomagyarul.hu címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 
www.naih.hu).

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat közvetlenül a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 
www.naih.hu). 

Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes 
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

• az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);

• az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat 

követelhet.


Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának 
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni 
a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi 
jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott.
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