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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
1. Általános adatok 
 
A Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) 
Cégnév: Web Mentor Marketing és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített cégnév: Web Mentor Kft. 
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-019836 
Székhely: 9023 Győr Földes Gábor u. 2/a 
Telefon: +36 20 494 5356
E-mail: info@web-mentor.hu
A Társaság képviselője, aki a jelen szabályzat tartalmáért felelős: Szántó Béla ügyvezető 
Hatályba lépés dátuma: 2020. június 20. 
 
Jelen Szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére
és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A Szabályzatban foglaltakat 
kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során. Jelen Szabályzat visszavonásig érvényes, 
hatálya kiterjed a Társaság tisztviselőire és alkalmazottaira. 
 
A Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.  
 
Jelen Szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Társaság 
működését a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint 
biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését a Secret Fun és a Secret Message szolgáltatások 
tekintetében.
 
A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Jelen 
Szabályzat célja, hogy megismerésével és betartásával a Társaság, és a Társaságnál foglalkoztatott 
személyek képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 
 
Fogalommeghatározások 
 

• GDPR   :(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete; 

 
• A  datkezelés  : 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; 

 
• A  datkezelő  : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 
és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

• A  datfeldolgozó  : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

 

1



Web Mentor Kft   |  Adatkezelési szabályzat

• S  zemélyes 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; 

 
• É  rintett 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; 

 
• A  datvédelmi 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. 

 
• C  ímzett  : 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; 

 
• H  armadik fél  : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

2. Az adatvédelmi tevékenység során irányadó alapelvek 
 

• A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átláthatóan 
kezeljük.

• A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem 
kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

• Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 
relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

• Társaságunk (az adatkezelés céljával összhangban) nem vizsgálja a személyes adatok valódiságát. 
Ennek megállapításához Társaságunknak sem eszközök, sem jogosítványok nem állnak 
rendelkezésére. Az érintett felelőssége és érdeke, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez az általa 
megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

• Az adatok naprakész állapotának biztosítása és ellenőrzése érdekében, az érintett személy 
elektronikusan, az adminisztrációs felületen kezelni tudja saját adatait, a hitelesítést (sikeres 
belépést) követően.

• A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő 
tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, vagy jogszabályi előírás alapján történik.

• Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

 

3. Az adatkezelés célja

Jelen szabályzat azon általános célok alapján készült, mely a Társaságnak az ügyviteli, nyilvántartási és a 
jogszabályban megfogalmazott egyéb kötelezettségeinek során keletkezik, de kiterjed az adatkezelés 
speciális céljaira is. 
A Társaság az adatkezelés speciális céljait, a kapcsolódó szolgáltatás szerint határozza meg. Ezt a speciális
célt az adatkezelési tájékoztatóban írja le, és a szolgáltatást nyújtó honlapon teszi közzé.

2



Web Mentor Kft   |  Adatkezelési szabályzat

4. Az adatkezelés jogalapja 
 
Társaságunk az érintett személyes adatait 

• az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (rögzíti, 
rendszerezi, tárolja és felhasználja), a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten. 
Egyes esetekben az érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, 
ilyen esetekben erre a tényre felhívjuk az érintett figyelmét, Pl számla kiállítása.

• érintett adatait átmenetileg megbízás alapján is kezelhetjük. Ebben az esetben az adatkezelés az 
érintettnek azon jogos igényén alapul, hogy a meghívó által nyújtott előnyöket érvényesíteni tudja. 
Amennyiben az érintett nem kíván élni a lehetséges előnyökkel és ezt tevőlegesen közli 
Társaságunkkal, akkor a személyes adatait tartalmazó átmeneti fiókot haladéktalanul (de legfeljebb 
30) töröljük. Amennyiben az érintett a megkeresésre nem válaszol, azt is elutasításnak kell tekinteni.
Az átmeneti fiókot ebben az esetben is töröljük 30 nap elteltével.

 
A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Érintett kérheti, hogy a jövőben ne kézbesítsünk számára újabb meghívókat/üzeneteket. Ebben az esetben 
tárolnunk kell a szükséges adatakat ahhoz, hogy az érintett ezen igénye teljesíthető legyen. 

 
5. Személyes adatok kezelése 
 
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése 
során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, illetve kitölti a szükséges adatmezőket. A hallgatás, az előre 
bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  
 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során 
erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az 
adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen 
jelzi. 
 
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és 
bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan
felhasználását.  

6. Az adatkezelés jogszerűsége 
 
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez; 

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy jogos igényből fakadó érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
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Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha 
az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az 
adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. 
 
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely 
harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például 
olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan 
esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. 
 
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett 
adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos 
érdeken alapulónak tekinthető. 
 
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek 
között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben 
számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető 
jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan 
körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 
 
Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre 
reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és
szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű 
személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és 
arányos. 
 
A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 
megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes
adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, 
mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 
 
A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy 
nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak 
minősül. 
 

7. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 
 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az 
érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé 
tenni, mint annak megadását. 
 
Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe 
kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások 
nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem 
szükségesek a szerződés/szolgáltatás teljesítéséhez. 
 
Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában 
végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. 
 
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását 
célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett 

4



Web Mentor Kft   |  Adatkezelési szabályzat

kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez. 

Az érintett előzetes hozzájárulása nélkül abban az esetben kerülhet sor adatkezelésre, ha arra egy másik 
érintett jogos igény alapján megbízást ad, illetve az adatkezeléshez a címzettnek is jogos igénye fűződik. 
Ebben az esetben az adatkezelés a címzett nevére és email címére korlátozódik, és tisztán tájékoztató 
jellegű lehet, melyet kizárólag a címzett kaphat meg.

 
8. Azonosítást nem igénylő adatkezelés 
 
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik 
szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő 
információkat megőrizni. 

 
9. Az érintett személy tájékoztatása, jogai 
 
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az 
adatkezelés tényéről és céljairól. 
 
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a 
személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. 
Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a 
tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.
A Társaság nem gyűjt olyan személyes adatokat, amik a szolgáltatás és a jogszabályi kötelezettség 
teljesítéséhez nem szükségesek, illetve a célok elérését tekintve irrelevánsak.
 
Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában
kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az 
ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. 
 
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen 
és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében 
gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a 
személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése 
milyen időtartamra vonatkozik, 
 
Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a 
személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival 
összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott 
hozzájárulásukat. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani 
kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen. 

 
10. A személyes adatok felülvizsgálata 
 
Elvben, annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra 
korlátozódjon, az adatkezelőnek törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket kellene megállapítani. 
Jelen esetben az adatkezelés tárgyát képező szolgáltatás az érintett érdekében és igénye alapján történik, 
így a Társaságnak sem kompetenciája, sem rálátása nincs arra, hogy az adatkezelés tárgya teljesítettnek 
minősül-e. Következésképpen felülvizsgálati határidő a Társaság oldaláról nem megállapítható. Biztosítania 
kell viszont azt, hogy az érintett a felülvizsgálatot saját hatáskörében, önállóan elvégezhesse és a szükséges
lépéseket megtehesse.
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11. Az adatkezelő feladatai 
 
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Az 
adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre a biztonságos és 
jogszerű adatkezelés érdekében
 
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a 
természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni. 
 
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira jelentett, esetlegesenváltozó valószínűségű és súlyosságú kockázat 
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az 
egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 
 
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett 
adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal 
együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek
ellenőrzése érdekében. 

12. Az adatkezeléshez fűződő jogok  
 
Az érintett  

• az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül 
tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél 
miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon 
belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

• kérheti a Társaság által kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését (bármely
személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről 
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre 
tájékoztatást kell küldeni.), 

• személyes adataihoz való hozzáférést igényelhet (jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az 
adatkezelőtől, hogy a személyes adatkezelés folyamatban van-e, a személyes adatkezeléshez és a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljai, személyes adatok kategóriái, 
címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik, adatok tárolásának időtartama.) 

• adathordozást kérhet (az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, általa rendelkezésre 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, és ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa) 

• tiltakozhat az adatkezelés ellen (bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat 
az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 30 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni
és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.) 

• kérheti adatai törlését valamint zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével (bármely személy a 
megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de 
legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.),  

• bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, 
• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:https://naih.hu/ 
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• Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett Társaságnál, illetve adatfeldolgozónknál
kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az 
adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi 
incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett 
intézkedéseinkről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 

 
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül adjuk meg 
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre 
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az érintett által már megfizetett költségtérítést 
visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése 
helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg a pontos 
jogszabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a hatósághoz fordulás 
lehetőségéről tájékoztatással. 
 
Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton 
közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 
 
Az érintett tiltakozása a személyes adatai kezelésével szemben abban az esetben indokolt, ha azok 
harmadik személytől kerültek a Társaság adatbázisába. Az érintett két lehetőség közül választhat. 
1.) Zároljuk adatait. Ebben az esetben az érintett adatainek kezelését az érintett adatainak 
azonosításával tudjuk megoldani.
2.) Töröljük adatait. Ebben az esetben nincs garancia arra, hogy a jövőben valamely harmadik személy 
ajánlása révén ne kerüljön újra használatba az érintett személyes adat.
Minden más esetben az érintett személyes adatait maga az érintett adta meg elektronikusan, a regisztráció 
során, az adatkezelés céljának teljesítése érdekéban. Az érintettnek ezen adatok módosítására, 
helyesbítésére is lehetősége van.
 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, 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. 
Amennyiben az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés 
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat. 

 
13. A Társaság feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében 
 

• Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való 
megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése. 

 
• Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és 
adatfeldolgozást.  

 
• Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Amennyiben az adatkezelés az érintett 

hozzájárulásán alapul, akkor olyan informatikai rendszert kell kialakítani, mely nem teszi lehetővé az 
adatok rögzítését az érintett ellentétes szándéka, vagy figyelmetlensége esetén.

 
• Amennyiben az adatkezelés harmadik fél kezdeményezésére történik, az érintett jogos érdekének 

érvényesítése céljából, akkor ügyelni kell arra, hogy az érintett adataihoz más ne férhessen hozzá 
(kivéve hatósági engedéllyel vagy felszólításra). Az érintett számára biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy lemondjon jogos érdekének érvényesítéséről, és kérésére, vagy abban az esetben ha nem 
nyilatkozik, akkor 30 nap elteltével, törölni kell a személyes adatait tartalmazó ügyfélfiókot.
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• Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető 
legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni. 

 
• Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az 

adatkezelés tényéről és céljairól. Amennyiben lehetséges, a tájékoztatást az adatkezelés 
megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak 
megszűnéséig megilleti az érintettet. Ez alól kivétel a jogos érdeken alapuló üzletszerzés illetve egy 
másik érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel. Ebben az esetben is tájékoztatni kell az 
érintettet és biztosítani számára az adatkezelés megszüntetésének lehetőségét, saját adatai 
vonatkozásában.

 
Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők: 

• a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés; 
• a személyes adatok helyesbítése; 
• a személyes adatok törlése; 
• a személyes adatok kezelésének korlátozása; 
• a profilalkotás elleni tiltakozás; 
• az adathordozhatósághoz való jog. 

 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható 
egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan 
hozzáférhet a szükséges információhoz. 
 
Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog 
érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett 
személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. 
 
Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az 
adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell 
bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 
 

14. Adatbiztonság, adatvédelmi tisztviselő 
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai 
megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori 
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
 
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján: 

• az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az 
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak 
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és 
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges 
kategóriáinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és 
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak. 
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Esetünkben a Társaság tevékenysége nem tartozik egyik pontba sem, ezért adatvédelmi tisztviselő 
kijelölése nem szükséges. 

 
15. Adatvédelmi incidens 
 
Az 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. 
 
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy 
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 

 
16. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés 
 
A Társaság a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes 
adatokat is kezelhet. Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes 
és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, 
jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni kell az 
adatkezelés önkéntes jellegére. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

• a Társaság tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul; 
• a Társasággal megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási 

és nyilvántartási célból; 
• a Társasággal üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások 

kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is 
lehetnek. 

 
A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett 
személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon 
partnerként regisztrált, stb.) A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – 
dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett 
személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó 
hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. 
 
Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a 
nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a személyes 
adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul törölni kell. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való 
megfelelést. 

 
17. Egyéb célból történő adatkezelés 
 
Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, 
előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő
rész-szabályokat hozzákapcsolni. 

 
18. Irányadó jogszabályok  
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• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - 

(Info tv.) 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 
• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvén (pénzmosás tv.) 
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (Grtv.) 
 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.  
 

Győr 2020-06-15

 
 

..................................................................   
Web Mentor Kft

képv.: Szántó Béla ügyvezető 
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