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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

 
1. Adatkezelés és adatvédelem 

 

A www.majartphotography.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője tiszteletben tartja a 

személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, a honlap látogatói által megadott 

személyes adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) adatvédelmi 

rendelkezéseinek megfelelően, 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. április 27-ei (EU) 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott előírásokra 

figyelemmel jár el. 

 

 

2. Az Adatvédelmi nyilatkozat célja 

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) célja, hogy Majoros 

Zoltán egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő) által a 

www.majartphotography.hu internetes oldalon alkalmazott és az általa nyújtott szolgáltatás 

során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 

 

Majoros Zoltán egyéni vállalkozó tájékoztatja ügyfeleit, hogy a vele, mint szolgáltatóval 

történő együttműködés során egyes esetekben információgyűjtés történik, amely bizonyos 

személyes adatok megadásával járhat (így az üzenetküldő űrlap kitöltése során, a 

szerződéskötéskor, az ellenszolgáltatás kifizetést követően). Ezeket az adatokat kizárólag az 

ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, az ügyfél tájékoztatása céljából, a 

szerződéskötéshez, vagy a számlázási és adózási kötelezettségek teljesítése érdekében 

használja fel. 

 

 

3. Az adatkezelő megnevezése és adatai 

 

 

3.1. Adatkezelő neve:    Majoros Zoltán EV.  

3.2. Egyéni vállalkozás elnevezése:  Maj’Art Photography 

3.3. Adatkezelő székhelye:    1144 Budapest, Egyenes utca 8. A ép. I./27. 

3.4. Adatkezelő adószáma:    69471074-1-42 

3.5. Nyilvántartási szám:   53231374 

3.6. Adatkezelő telefonszáma:   +36-70/535-1066 

3.7. Adatkezelő e-mail címe:   majart.photography@gmail.com 

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

 

4.1. Az adatkezelés jogalapjával összefüggő szabályozások: 

a) a GDPR, 

b) az Infotv., 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 

http://www.majartphotography.hu/
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d) a Szolgáltatóval – annak egyéni vállalkozásával összefüggő okból – kapcsolatba lépő 

személy (a továbbiakban: Ügyfél) önkéntes hozzájárulása. 

4.2. Az Ügyfél a 4.1. pont d) alpontjában meghatározott önkéntes hozzájárulását az 

adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. 

 

4.3. A Szolgáltatóval bármilyen személyes adatot közlő Ügyfél tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a Szolgáltató részére nem saját személyes adatait adja meg, az Ügyfél 

kötelessége az érintett (akinek a személyes adatait az Adatkezelő tudomására hozza) 

hozzájárulásának beszerzése. 

 

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a kiskorú személyek adatainak védelmét, ezért 

rájuk eltérő – szigorúbb – szabályok irányadóak. Erre figyelemmel a Szolgáltató – a 

hatályos jogszabályokra figyelemmel – a 18. életévét be nem töltött Ügyfél esetében a 

szolgáltatás nyújtását a törvényes képviselője előzetes hozzájárulásához köti. 

 

[A Ptk. 2:10. § (1) bekezdése alapján kiskorú az, aki a 18. életévét nem töltötte be.]  

 

4.4. Az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében  

a) a https://www.majartphotography.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) történő 

üzenetküldés során, a meghatározott adatok önkéntes megadásával, 

b) a Szolgáltató tevékenységének igénybevételére irányuló szerződés megkötése 

érdekében, 

c) a szolgáltatást követő fizetési kötelezettség teljesítése során 

teszi meg. 

A megadott adatok valódiságáért az Ügyfél tartozik felelősséggel. 

 

Az Ügyfél a Honlapon történő üzenetküldéssel, illetve a szolgáltatói szerződés 

előkészítése során történő adatközléssel kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az 

üzenet küldéséhez és a szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait 

kezelje. 

 

 

5. Az Adatvédelmi nyilatkozat célja 

 

5.1. A Szolgáltató a Honlapon mutatja be tevékenységét, amelynek során a Honlapra 

látogatók és a Szolgáltató szolgáltatásáról érdeklődők kapcsolatfelvétel céljából egy 

kapcsolati űrlapot (https://www.majartphotography.hu/irj-nekem/) töltenek ki, melyen 

keresztül meghatározott személyes adataik (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával 

vehetik fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárul 

az üzenetküldés során megadott személyes adatai kezeléséhez. 

 

A Szolgáltatóval szerződő Ügyfelek a szerződés előkészítése során egyes személyes 

adataik Adatkezelő általi kezeléséhez hozzájárulnak (személyazonosító adatok, 

kapcsolattartáshoz szükséges adatok, az Ügyfél által megrendelt szolgáltatás 

eredményeként készült képfelvételek). 

 

Ezen megadott adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató az Adatvédelmi 

nyilatkozatban tájékoztatja a felhasználókat a Honlapon és a szolgáltatásra vonatkozó 

szerződés megkötése és teljesítése esetén általa kezelt személyes adatokról, a személyes 

https://www.majartphotography.hu/
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adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Ügyfelek jogai 

gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 

5.2. A Szolgáltató tiszteletben tartja az Ügyfelek, illetve a Honlapra látogatók személyhez 

fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal 

és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően 

kezeli. 

 

5.3. Az Ügyfél a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat 

és hozzájárul az abban meghatározott adatkezelésekhez. Az Adatkezelő magára nézve 

kötelezőnek ismeri el az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottakat.   

 

5.4. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel az Adatvédelmi nyilatkozatban és a hatályos nemzeti 

jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében, az Ügyfél előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve 

törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és 

ideig. 

 

5.5. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor történő 

egyoldalú módosítására az Ügyfelek, felhasználók, kellő időben történő értesítése mellett. 

 

5.6. Az Adatkezelő elkötelezett Ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 

kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartását.  

 

5.7. Az Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz 

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja. 

 

 

6. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama 

 

 6.1. A kezelt adatok köre és célja  

 

Az adatkezelés tárgya Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Személyazonosító adatok  

(név, lakcím, 

személyigazolvány szám, 

adószám) 

Az Ügyfelek azonosítása 

céljából és a szolgáltatásról 

szóló szerződésben történő 

rögzítés céljából. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

Ügyfél hozzájárulásán alapul. 

Kapcsolattartási adatok  

(e-mail cím, telefonszám) 

Az Ügyfelekkel történő 

kapcsolatfelvétel, 

kapcsolattartás és 

üzenetküldés céljából és a 

szolgáltatásról szóló 

szerződésben történő rögzítés 

céljából. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

Ügyfél hozzájárulásán alapul. 
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Bankszámlaszám Amennyiben az Ügyfelek 

utalással teljesítik a 

szolgáltatásért fennálló 

fizetési kötelezettségüket, 

bankszámlaszámuk a 

Szolgáltató tudomására jut. 

Ezen adat a könyvelési, 

adózási jogszabályoknak 

megfelelés érdekében is 

jelebtőséggel bírhat.   

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

Ügyfél hozzájárulásán alapul. 

Az Ügyfél által 

megrendelt szolgáltatás 

eredményeként készült 

fényképfelvételek 

A szerződési kötelezettség 

teljesítése. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerint, az adatkezelés az 

Ügyfél hozzájárulásán alapul.  

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontja alapján, az adatkezelés 

olyan szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az Ügyfél 

az egyik fél, vagy az a 

szerződés megkötését 

megelőzően az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez 

szükséges. 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja alapján az adatkezelés az 

Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges. 

 

6.2. Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott szolgáltatás elvégzésének időtartama 

alatt, illetve a jogszabályok (pl. adózási szabályok) által kötelezően előírt ideig kezeli. 

 

6.3. Cookie-k (sütik) elhelyezésére vonatkozó szabályok 

 

A Honlap a használata során a lehető legjobb élmény biztosítása érdekében cookie-kat (sütiket) 

használ. Ez a figyelmeztetés a Honlap megnyitásakor annak tetején figyelmezteti a Honlap 

látogatóját. A hivatkozott figyelmeztetés tájékoztatja a Honlap látogatóját, hogy a Honlapon 

történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához („Ez a weboldal cookie-kat 

(sütiket) használ azért, hogy a weboldal használata során a lehető legjobb élményt tudjuk 

biztosítani. A weboldalon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.”). 

 

 

7. Az adatkezelések lehetséges esetei 

 

7.1. Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelés 

 

A Honlapon a Szolgáltató bármelyik szolgáltatásával kapcsolatos érdeklődést a kapcsolati űrlap 

kitöltésével jelezheti az Ügyfél. A kapcsolati űrlapon a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat 
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(név, e-mail cím, telefonszám) szükséges megadni. A kapcsolati űrlap kitöltésével – a 

jelölőnégyzet pipálásával – az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot 

elolvasta és az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Tájékoztató az e pontban rögzített adatkezelés főbb szabályairól: 

a) adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés, 

b) kezelt adatok: az érintett személy neve, e-mail címe, telefonszáma 

c) adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, 

d) adattárolás határideje: a kapcsolódó szolgáltatás elvégzésének időtartama alatt, illetve a 

jogszabályok (pl. adózási szabályok) által kötelezően előírt ideig, az érintett kérésére történő 

törlésig, 

e) adattárolás módja: elektronikus. 

 

7.2. E-mail címen keresztüli kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Ha a Honlapra látogató üzenetet küld a majart.photography@gmail.com e-mail címre, a 

Szolgáltató hozzájut a Honlapra látogató e-mail címéhez, esetleg egyéb személyes adataidhoz. 

A Szolgáltató az ilyen módon megadott személyes adatokat a Honlapra látogató – elektronikus 

levelet küldő – személy önkéntes hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulás  visszavonásáig.  

 

Tájékoztató az e pontban rögzített adatkezelés főbb szabályairól: 

a) adatkezelés célja: az érintett személlyel történő kapcsolattartás, egyeztetési folyamatok 

lefolytatása, a szolgáltatás részleteinek egyeztetése, a szolgáltatás eredményéhez 

(fényképfelvételek) való hozzáférését lehetővé tevő elérési út elküldése, 

b) kezelt adatok: e-mail cím, egyéb az érintett személy által önkéntesen megadott adatok,  

c) adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. 

 

7.3. Telefonon keresztüli kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés 

 

A Honlapra kihelyezett, a Szolgáltatóhoz tartozó telefonszám felhívása során a Szolgáltató 

hozzájut a Telefonáló nevéhez, telefonszámához, esetleg egyéb személyes adataidhoz. A 

Szolgáltató a kapcsolatfelvétel könnyítése és folytonossága érdekében a Telefonáló személyes 

adatait, a megadott telefonszámot saját telefonjába elmenti, figyelemmel arra, hogy erre 

szükség van a további együttműködés miatt.  

 

Tájékoztató az e pontban rögzített adatkezelés főbb szabályairól: 

a) adatkezelés célja: az érintett személlyel történő kapcsolattartás, egyeztetési folyamatok 

lefolytatása, a szolgáltatás részleteinek egyeztetése, személyes találkozás egyeztetése,  

b) kezelt adatok: név, telefonszám, egyéb az érintett személy által önkéntesen megadott 

adatok,  

c) adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. 

 

7.4. Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés (Facebook/Instagram) 

 

A Szolgáltató az aktuális akciói ismertetésére, szolgáltatásai népszerűsítésére közösségi 

oldalakat, csoportokat használ. Amikor a Honlapra látogató személy a Szolgáltató 

Facebook/Instagram oldalán, bejegyzésein “lájkol”, vagy valamely bejegyzéshez, poszthoz 

hozzászól, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hozzájut a nevéhez, az adott közösségi oldalon 

beállított nyilvános adataihoz. A Szolgáltató a Honlapra látogató ezen érintett személy egyes 

adataihoz ezáltal hozzájuthat, figyelemmel a Honlapra látogató érintett személy “lájkolására”, 

hozzászólására, megosztására. A Szolgáltató ezen internetes jelenlét alapján direkt megkeresést 
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és adattárolást nem végez, kivéve, ha a Honlapra látogató ezen érintett személy ezt a 

hozzászólásában kifejezetten kéri.  

 

7.5. Hírlevélre történő feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

A Honlap látogatójának lehetősége van hírlevélre való feliratkozásra. A hírlevélre feliratkozók 

a megadott e-mail címükre üzenetet kapnak a Szolgáltatótól az aktuális akciókról, a blogra 

felkerült új cikkek megjelenéséről, egyéb aktuális hírekről, érdekességekről. A hírlevélre 

történő feliratkozás során – a jelölőnégyzet pipálásával – az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy az 

Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta és az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Tájékoztató az e pontban rögzített adatkezelés főbb szabályairól: 

a) adatkezelés célja: aktuális hírekről, akciókról, megjelenésről való értesítés, 

b) kezelt adatok: a feliratkozó e-mail címe, 

c) adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, 

d) adattárolás határideje: a hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat, a Szolgáltató e-mail 

címére történő, erre irányuló üzenet küldésével. Ezt követően az érintett nem kap több 

hírlevelet, 

e) adattárolás módja: elektronikus. 

 

7.6. A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés  

 

A Szolgáltató a közös munka, fotózás esetén több személyes adatot is megtud az Ügyfélről. A 

Szolgáltató ezen személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. A Szolgáltató az 

általa nyújtott szolgáltatásról szerződést köt, amelyben rögzítésre kerülnek a fényképfelvételek 

kezelésére vonatkozó szabályok és megállapodások.  

 

A fényképfelvételekhez az Adatkezelőn kívül más harmadik személy nem fér hozzá. A 

fényképfelvételeket a Szolgáltató a szolgáltatói szerződésben meghatározott szabályok és 

hozzájárulás alapján kezeli, teheti nyilvánossá, használhatja fel marketingtevékenysége során. 

 

A Szolgáltató a szerződés eredményeként elkészült fényképfelvételeket a képeket külső 

adattárolón és/vagy saját számítógépén tárolja. Ezen túlmenően a Szolgáltató által az Ügyféllel 

megosztott kész fényképfelvételek felhő tárhelybe is feltöltésre kerülnek. Az Ügyfél a 

Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott kész fényképfelvételeket megosztó link segítségével 

tekintheti meg, amely megosztó link az előbb hivatkozott felhő tárhelyre vezet. A Szolgáltató 

a szerződés eredményeként elkészült, külső adattárolón és/vagy saját számítógépén tárolt 

fényképfelvételeket évekig megőrzi, de a szerződő fél írásos kérésére bármikor törli.  

 

Tájékoztató az e pontban rögzített adatkezelés főbb szabályairól: 

a) adatkezelés célja: a megrendelt és kiválogatott fotók kidolgozása, – a szolgáltatói 

szerződésben foglaltak alapján – a Szolgáltató általi marketing célra való felhasználása, 

b) kezelt adatok: fényképfelvételek, 

c) adattárolás határideje: az Adatkezelő megszűnéséig, vagy a szerződő fél kérésére történő 

törlésig, 

d) adattárolás módja: elektronikus, offline.  

 

7.7. A szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelések 

 

Az Ügyfél a Szolgáltató szolgáltatásának banki átutalás során történő kifizetése esetén a 

Szolgáltató OTP Banknál vezetett számlaszámán keresztül teljesíti a kifizetést.  Ez esetben a 
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szolgáltatás kifizetésével az abban résztvevő banki szolgáltatók hozzáférhetnek az Ügyfél 

egyes személyes adataihoz (pl.: bankszámlaszám, név). Ezen adatáramlásra/adatkezelésre a 

Szolgáltatónak nincs ráhatása, ez esetben nem minősül adatkezelőnek. 

 

Az átutalást tanúsító bankszámlakivonat számviteli bizonylatnak minősül, így annak másolatát, 

elektronikus másolatát a Szolgáltató átadja a 7. pont 7.8. alpontban meghatározott könyvelőnek. 

Ezen számviteli bizonylatokat a Szolgáltató legalább 8 évig köteles megőrizni a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdése alapján. 

 

7.8. A Szolgáltató által igénybevett harmadik személyre vonatkozó tájékoztatás  

 

A Szolgáltató az egyéni vállalkozásával kapcsolatos könyvelési tevékenységek, a jogszabály 

alapján történő kötelező feladatok ellátásával külső könyvelő céget bíz meg.  

 

A Szolgáltató által a könyvelései feladatokkal megbízott – és ezáltal az egyes személyes 

adatokhoz hozzáférő – vállalkozás: Pesti Könyvelő Könyvelő Iroda 

 

Feladatellátása során a könyvelő megismerheti a Szolgáltató szolgáltatására vonatkozó 

szerződésben foglalt adatokat, a szolgáltatás ellenértékének kifizetéséről szóló számlán, 

valamint az utalási bizonylaton szereplő adatokat. 

Tájékoztató az e pontban rögzített adatkezelés főbb szabályairól: 

a) adatkezelés célja: könyvelési feladatok ellátása, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak 

való megfelelés, 

b) kezelt adatok: a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt adatok, a szolgáltatás 

ellenértékének kifizetéséről szóló számlán, valamint az utalási bizonylaton szereplő adatok, 

c) adatkezelés módja: elektronikus, offline. 

 

 

8. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

 

8.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

 

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által esetlegesen 

megbízott adatfeldolgozó és alkalmazottai férhetnek hozzá. Az Ügyfél hozzájárulása esetén ez 

kibővülhet az Ügyfél beleegyezése alapján meghatározott egyéb személyekkel, szolgáltatókkal. 

 

Az Adatkezelő kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból, vagy az Ügyfél 

hozzájárulása alapján adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek, 

szolgáltatók részére.  

  

8.2. Adatbiztonsági intézkedések 

 

A rögzített személyes adatokat az Adatkezelő a saját informatikai eszközein tárolja, illetve 

egyes fényképfelvételeket felhő tárhelyen tárolja (annak az Ügyféllel való megosztása 

érdekében). Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel 

gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje. 
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9. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

 

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, 

élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein 

keresztül. 

 

9.1. A hozzáféréshez való jog 

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül az 

Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje 

azt, hogy az Adatkezelő 

a) mely személyes adatait, 

b) milyen jogalapon, 

c) milyen adatkezelési céllal, 

d) mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy 

e) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalapon, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait, 

f) milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta 

azokat az Adatkezelő rendelkezésére). 

 

9.2. A helyesbítéshez való jog 

 

Az Ügyfél – a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – írásban kérheti, hogy az 

Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 1 

hónapon belül teljesíti, és erről az Ügyfél az általa megadott elérhetőségen értesíti. 

 

9.3. A törléshez való jog 

 

Az Ügyfél a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől 

személyes adatainak törlését az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén: 

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték, 

b) az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja, 

c) az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

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. 

 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha továbbra is rendelkezik 

jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az adózási és 

könyvelési jogszabályokban foglalt vonatkozó határidők nem teltek le. Amennyiben azonban 

nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és 

erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti. 
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9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az Ügyfél a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 

adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ügyfél által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatkezelés korlátozásához való jog akkor 

korlátozható, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

d) az Ügyfél 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. 

 

9.5. A tiltakozáshoz való jog 

 

Az Ügyfél a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a 

személyes adatát az Adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt céllal összefüggésben nem 

megfelelően kezelné.  

 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

 

10. Az adatok fizikai tárolási helyei 

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló személyes adatokat (vagyis azon az adatokat, amelyek az 

érintett személyével kapcsolatba hozhatók) a saját informatikai eszközein, valamint egyes 

fényképfelvételeket a felhő tárhelyben tárolja. Az Adatkezelő a nem elektronikusan tárolt 

adatokat a székhalyén tárolja.  

 

 

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés 

 

Ha az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során 

megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

 

a) panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy 

b) lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron 

kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy 

a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes 

törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso 
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oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

rendelkezik illetékességgel. 

 

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2021. június 6-án lépett hatályba. 

 

 


