Adatkezelési tájékoztató
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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

AZ ADATKEZELŐ:
A Face Média Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 45/C., cégjegyzékszám: 09-09019528, telefon: +36203222592, e-mail: totalfelni@gmail.com, webcím: www.totalfelni.hu. a
továbbiakban: „Adatkezelő”).
Az Adatkezelő határozza meg a webshopban történő vásárlás során elkért adatok körét, célját
és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit.
Mivel az adatkezelő az előírt kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölésének az alábbi pontok
alapján nem tesz eleget, így adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki:
a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve
az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat);
b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket
foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű
megfigyelését teszik szükségessé;
c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges
kategóriáinak, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-145316/2018

A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA:
Vásárolni regisztrációval, vagy anélkül lehetséges.
A kezelt adatok
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adatkezelés
célja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés
jogalapja

Első rendelés – Számlázási és
szállítási adatok:
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Megye, Irányítószám,
Telefonszám, E-mail cím
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szolgáltatás)
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számlakiállítás
,
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lebonyolításá
nak
lehetősége

a szerződés
teljesítéséig,
az érintett személy
hozzájárulásának
visszavonásáig, ennek
hiányában
az Adatkezelő az
adatokat a vásárlás
időpontját követően,
a Ptk. 6:22. § alapján
5 év múlva törli. Ha
az adatokat az
Adatkezelő a Számv.
tv. alapján köteles
megőrizni, akkor az
adatokat az
Adatkezelő az
érintett
hozzájárulásától
függetlenül csak a
felhasználói fiók
megszűnését
követően 8 év múlva
törli.

online
termékértékesítés
esetén az
érintett
hozzájárulása az,
Info. tv. 5.§ (1) a)
pontja és a GDPR
6. cikk (1)
bekezdés a)
pontja alapján,
valamint
szerződés
teljesítése a GDPR
6. cikk (1)
bekezdés b)
pontja alapján
a vásárlás és a
fizetés
dokumentálása, a
számviteli
kötelezettség
teljesítése,
valamint a
számlakiállítás és
a fizetés
lebonyolítása
során jogi
kötelezettség
teljesítése a GDPR
6. cikk (1)
bekezdés c)
pontja, valamint a
Számvit. tv. 169.§
(2) bekezdése
és az Áfa tv.
169.§ alapján
a felhasználó,
mint vásárló
beazonosítása és
a vele való
kapcsolattartás és
a a megrendelt
termék (illetve
szolgáltatás)
teljesítése során

az érintett
hozzájárulása az,
Info. tv. 5.§ (1) a)
pontja, a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés
a) pontja, és
szerződés
teljesítése a GDPR
6. cikk (1)
bekezdés b)
pontja alapján

Regisztrált vásárló:
A fentieken felül felhasználó
által megadott jelszó
(titkosítva tárolva)
E-mailben vagy telefonon
való egyeztetés,
megrendelés:
Az ügy természetétől függően
e-mail cím, telefonszám, név,
lakcím (ország, város,
irányítószám, utca, házszám)

A fentiekkel
megegyező

A fentiekkel
megegyező

A fentiekkel
megegyező

Telefonon
vagy emailben
érkezett
megkeresések
kezelése

Az érintett személy
hozzájárulásának
visszavonásáig, ennek
hiányában
az Adatkezelő az
ügyfélszolgálathoz emailen beérkezett
kérés Adatkezelőhöz
történő
megérkezésének
napját, vagy a
telefonbeszélgetést k
övetően, a Ptk. 6:22.
§ alapján 5 év múlva
törli.
Ha az adatokat az
Adatkezelő a Számv.
tv. alapján köteles
megőrizni, akkor az
adatokat az
Adatkezelő az
érintett
hozzájárulásától
függetlenül csak az
ügy Adatkezelőhöz
történő
megérkezésének
napját,vagy a
telefonbeszélgetést k

Jogalapja az
érintett
hozzájárulása az,
Info. tv. 5.§ (1) a)
pontja, a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés
a) pontja, és
szerződés
teljesítése a GDPR
6. cikk (1)
bekezdés b)
pontja
alapján, jogi
kötelezettség
teljesítése a GDPR
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A Facebook és Instagram
oldalon megadott személyes
adatok:

A fogyasztók
kommenteket
és üzeneteket
tudnak
Kommentek és üzenetek a
küldeni az
TOTALFELNI.hu Facebook
adatkezelőne
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övető 8 év múlva
törli.
Az érintett személy
hozzájárulásának
visszavonásáig, ennek
hiányában az
adatokat az
Adatkezelő a
kommunikáció
időpontját követően,
a Ptk. 6:22. § alapján
5 év múlva törli.

az érintett
hozzájárulása az,
Info. tv. 5.§ (1) a)
pontja, a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK:
Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve az alább megnevezett további
adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.
A kezelt
személyes
adatok köre

Az érintettek
köre

Az
adatkezelés
célja

Az adatkezelés
időtartama

Az
adatfeldolgozás
jogalapja

Futárszolgálat:
DHL Expressz
Magyarország
Kft. (1185
Budapest, BUD
Nemzetközi
Repülőtér
302.épület)

Szállítási
név,
szállítási
cím,
telefonszám,
e-mail cím.

A
házhozszállítást
kérő
valamennyi
érintett.

A megrendelt
termék
házhoz
szállítása.

A
a GDPR 6. cikk
házhozszállítás (1) bekezdés b)
lebonyolításáig. pontja. A
jogalap az
érintett
kérésére
történő
kiszállítás
teljesítéséhez
szükséges.

Tárhelyszolgáltató:
Tárhely.Eu
Szolgáltató Kft.
(1144 Budapest,
Ormánság u. 4.)

Az érintett
által
megadott
valamennyi
személyes
adat.

A weboldalt
használó
valamennyi
érintett.

A weboldal
elérhetővé
tétele,
megfelelő
működtetése.

Az adatkezelő
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közötti
megállapodás
megszűnéséig,
vagy az
érintettnek a
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az adatkezelés.

a GDPR, 6. cikk
(1) bekezdés f)
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Könyvelés:
INFOTAX
Debrecen Bt.
(4225 Debrecen,
Nagyszentgyörgy
u. 19. 1.ép.)
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név,
számlázási
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A weboldalon
vásárlók köre.
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ellátása.

A számvitelről
szóló 2000. évi
C. törvény 169.
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bekezdése
alapján 8 év.

a GDPR 6. cikk
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pontja, illetve
az elektronikus
kereskedelemi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
egyes
kérdéseiről
szóló 2001. évi
CVIII. törvény
13/A. § (3)
bekezdése.

FACEBOOK, GOOGLE, REMARKETING:
Az Adatkezelő igénybe veszi a
Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EUU.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA) -Google Analytics, Google Adwords, Youtube-;
és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),
webanalitikai szolgáltatását.
A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online
felületek használatának elemzését. Ezekben csak az adott aloldal/oldalak meglátogatásának
tényét és idejét tárolják, semmilyen más információt nem, így a felhasználó nem is
azonosítható általuk.. A felhasználóról az online felület használatára vonatkozó információkat
a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire
továbbítja. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A fenti
szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő
használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről
szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. ezekben csak az
adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolják, semmilyen más információt
nem. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon
érhető el: www.google.de/policies/privacy/
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a
konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési

adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód
segítségével a weboldal látogatóinak ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook
felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook
Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
COOKIE-K:
A weboldalon használt cookie fájloklehetnek rövid idejű, ún. „session cookiek“, amelyek amint
befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú idejű, ún "persistent cookiek" ezeknek
elmentése a felhasználó készülékében sokkal hosszabb idejű, vagy addig van ott, amíg
manuálisan nem törli (a cookie fájlok megőrzési ideje az Ön készülékében, magától a cookiek
és az Ön böngészőjének beállításától függ).
A cookiek funkcióik szerint:






analitikus /cookiek/, amelyek azáltal, hogy megértjük, hogyan használják a webet a
felhasználók, segítenek a webünk felhasználói kényelmének növelésében
konverziós /cookiek/, amelyek lehetővé teszik számunkra a különböző értékesítési
csatornák teljesítményének elemzését
tracking (figyelő) /cookiek/, amelyek a konverziós cookiekkal kombinálva segítik a
különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzését
remarketing /cookiek/, amelyeket a reklámok személyre történő szabásához és a
helyes célirányításához használunk
esszenciális /cookiek/, amelyek a web alapvető funkcióképességéhez fontosak

A cookie fájlok használatának beállítása a felhasználó internetes böngészőjének részét képezi.
Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie
fájlok a webböngésző segítségével elutasíthatók vagy a kiválasztott típusokra korlátozhatók.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy az adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse.
Az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.
Ebben az esetben az adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes
adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a az érintettet. Az
érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Hírlevél

A kezelt
személyes
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Az érintettek
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Az adatkezelés
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A hírlevélre
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küldése az
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az érintett
hozzájárulása, 6.
cikk (1) bekezdés
a) és f) pont és a
gazdasági
reklámtevékenység
alapvető
feltételeiről és
egyes korlátairól
szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §
(5) bekezdése:

AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:
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.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és
közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOLSATI LEHETŐSÉGEI:
A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az
érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:
A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben
használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként
kéri.
Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

Helyesbítés joga: Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes
adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása
esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy
szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és
szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi
szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember
által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban,
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban
meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más
személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel
rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott
titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő
súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a
gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a
biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és
konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra,
és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan
szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy
tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya
alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve
az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban
meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést ; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 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 Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozhatósághoz 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 jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”)
való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az
adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az
érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén: Az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával
kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton
kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
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
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy
amennyibe 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
összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

