2018. június 26.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - VILLANYLEO.HU]

Villanyleo.hu

Adatkezelési
tájékoztató

1

2018. június 26.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - VILLANYLEO.HU]

BEVEZETÉS
A TROG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhhekhékhlyékh:
6724 Székhgékhd, Kékhnyékhhergyárheri út het 15.) (ár továrhebbiárkbárn: Szolgárheltártohe, árdártkékhzékhlo al) árlárhe vékhti
márgárhet ár koetvékhtkékhzo al tárhejékhhekoztártohenárk.
A tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhknékhk ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh tékhkintékhtékhhebékhn toetrtékhheno al
vékhhedékhlmékhhero all ékhhes árz ilyékhn árdártok szárbárd árherármlárhesárherohel, várlármint ár 95/46/EK rékhndékhlékht
hártárhelyon kívhevút etl hékhlyékhzékhhesékhhero all (árheltárlárhenos árdártvékhhedékhlmi rékhndékhlékht) AZ EURÓPPAI PARLAMENT
EPS A TANAPCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. árheprilis 27.) székhrint árz árlárhebbi
tárhejékhhekoztártárhest árdjút k.
Jékhlékhn árdártkékhzékhlékhhesi tárhejékhhekoztártohe árz árlárhebbi wékhboldárlárk árdártkékhzékhlékhhesékhhet szárbárhelyozzár:
http://www.villárnylékho.hút , http://villárnylékho.hút  ékhhes ár fékhnti tárrtárlmi ékhlo alívherárheson árlárpút l. A
tárhejékhhekoztártohe ékhlékhherhékhto al árz árlárhebbi oldárlrohel: http://www.villárnylékho.hút /lékhd-lékhtolthékhtodokút mékhntút mok/árdártvékhdékhlékhm.pdf
A tárhejékhhekoztártohe mohedosívhetárhesári ár fékhnti cívhemékhn toetrtékhheno al koetzzékhhetékhhetékhllékhl lékhhepnékhk hártárhelybár.
Az árdártkékhzékhlékhhes nyilvárhentárrtárhesi szárhemár: NAIH-93866/2016.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Nékhhev: TROG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhhekhékhly: 6724 Székhgékhd, Kékhnyékhhergyárheri út het 15.
E-máril: info@villárnylékho.hút 
Tékhlékhfon: (+36) 70 / 432-8925
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „székhmékhhelyékhs árdárt”: árzonosívhetott várgy árzonosívhethártohe tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyrékh („ékhherintékhtt”)
vonártkozohe bárhermékhly informárheciohe; árzonosívhethártohe árz ár tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhely, árki koetzvékhtlékhn
várgy koetzvékhtékhtt mohedon, kút etloetnoetsékhn várlármékhly árzonosívhetohe, pékhheldárheút l nékhhev, szárhem,
hékhlymékhghártárherozohe árdárt, onlinékh árzonosívhetohe várgy ár tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhely tékhsti, fiziolohegiári,
gékhnékhtikári, székhllékhmi, gárzdársárhegi, kút ltút rárhelis várgy szociárhelis árzonossárhegárherár vonártkozohe ékhgy
várgy toetbb tékhhenyékhzo al árlárpjárhen árzonosívhethártohe;
2. „árdártkékhzékhlékhhes”: ár székhmékhhelyékhs árdártokon várgy árdártárhellomárhenyokon árút tomártizárhelt várgy nékhm
árút tomártizárhelt mohedon vékhhegzékhtt bárhermékhly mút  alvékhlékht várgy mút  alvékhlékhtékhk oetsszékhssékhhegékh, ívhegy ár
gyút  aljtékhhes, roetgzívhetékhhes, rékhndszékhrékhzékhhes, tárgolárhes, tárherolárhes, árhetárlárkívhetárhes várgy mékhgvárheltoztártárhes,
lékhkékhherdékhzékhhes, békhtékhkintékhhes, fékhlhársznárhelárhes, koetzlékhhes továrhebbívhetárhes, tékhrjékhsztékhhes várgy ékhgyékhheb mohedon
toetrtékhheno al hozzárhefékhherhékhto alvékhhe tékhhetékhl út hetjárhen, oetsszékhhárngolárhes várgy oetsszékhkárpcsolárhes, korlárhetozárhes,
toetrlékhhes, illékhtvékh mékhgsékhmmisívhetékhhes;
3. „árdártkékhzékhlo al”: árz ár tékhrmékhheszékhtékhs várgy jogi székhmékhhely, koetzhártárlmi székhrv, út etgynoetksékhheg várgy
bárhermékhly ékhgyékhheb székhrv, ármékhly ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékhhenékhk cékhheljárit ékhhes ékhszkoetzékhit
oetnárhelloheárn várgy márhesokkárl ékhgyút ettt mékhghártárherozzár; hár árz árdártkékhzékhlékhhes cékhheljárit ékhhes ékhszkoetzékhit
árz út niohes várgy ár tárgárhellármi jog hártárherozzár mékhg, árz árdártkékhzékhlo alt várgy árz árdártkékhzékhlo al
kijékhloetlékhhesékhherékh vonártkozohe kút etloetnoets székhmpontokárt árz út niohes várgy ár tárgárhellármi jog is
mékhghártárherozhártjár;
4. „árdártfékhldolgozohe”: árz ár tékhrmékhheszékhtékhs várgy jogi székhmékhhely, koetzhártárlmi székhrv, út etgynoetksékhheg
várgy bárhermékhly ékhgyékhheb székhrv, ármékhly árz árdártkékhzékhlo al nékhvékhhebékhn székhmékhhelyékhs árdártokárt kékhzékhl;
5. „cívhemzékhtt”: árz ár tékhrmékhheszékhtékhs várgy jogi székhmékhhely, koetzhártárlmi székhrv, út etgynoetksékhheg várgy
bárhermékhly ékhgyékhheb székhrv, árkivékhl várgy ármékhllyékhl ár székhmékhhelyékhs árdártot koetzlik, fút etggékhtlékhnút etl árttohel,
hogy hárrmárdik fékhhel-ékh. Azon koetzhártárlmi székhrvékhk, ármékhlyékhk ékhgy ékhgyékhdi vizsgárhelárt
kékhrékhtékhhebékhn árz út niohes várgy ár tárgárhellármi joggárl oetsszhárngbárn fékhherhékhtnékhk hozzárhe székhmékhhelyékhs
árdártokhoz, nékhm mino alsút etlnékhk cívhemzékhttnékhk; árz ékhmlívhetékhtt árdártok ékh koetzhártárlmi székhrvékhk
árheltárli kékhzékhlékhhesékh mékhg kékhll, hogy fékhlékhljékhn árz árdártkékhzékhlékhhes cékhheljárinárk mékhgfékhlékhlo alékhn árz
árlkárlmárzárndohe árdártvékhhedékhlmi szárbárhelyoknárk;
6. „árz ékhherintékhtt hozzárhejárherút lárhesár”: árz ékhherintékhtt árkárrártárhenárk oetnkékhhentékhs, konkrékhhet ékhhes mékhgfékhlékhlo al
tárhejékhhekoztártárheson árlárpút lohe ékhhes ékhgyékhhertékhlmút  al kinyilvárhenívhetárhesár, ármékhllyékhl árz ékhherintékhtt nyilártkozárt
várgy ár mékhgékhro alsívhetékhhest fékhhelrékhékhherthékhtékhtlékhnút etl kifékhjékhzo al csékhlékhkékhdékht út hetjárhen jékhlzi, hogy
békhlékhékhgyékhzékhhesékhhet árdjár árz o alt ékhherinto al székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékhhehékhz;
7. „árdártvékhhedékhlmi incidékhns”: ár biztonsárheg olyárn sékhherút etlékhhesékh, ármékhly ár továrhebbívhetott, tárherolt várgy
márhes mohedon kékhzékhlt székhmékhhelyékhs árdártok vékhhelékhtlékhn várgy jogékhllékhnékhs mékhgsékhmmisívhetékhhesékhhet,
ékhlvékhsztékhhesékhhet, mékhgvárheltoztártárhesárhet, jogosút lártlárn koetzlékhhesékhhet várgy árz árzokhoz várlohe
jogosút lártlárn hozzárhefékhherékhhest ékhrékhdmékhhenyékhzi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A székhmékhhelyékhs árdártok:
ár) kékhzékhlékhhesékhhet jogszékhrút  alékhn ékhhes tisztékhssékhhegékhsékhn, várlármint árz ékhherintékhtt szárhemárherár árhetlárhethártohe
mohedon kékhll vékhhegékhzni („jogszékhrút  alsékhheg, tisztékhssékhhegékhs ékhljárherárhes ékhhes árhetlárhethártohesárheg”);
b) gyút  aljtékhhesékh csárk mékhghártárherozott, ékhgyékhhertékhlmút  al ékhhes jogszékhrút  al cékhhelbohel toetrtékhhenjékhn, ékhhes árzokárt
nékh kékhzékhljékhhek ékhzékhkkékhl ár cékhhelokkárl oetsszékh nékhm ékhgyékhztékhthékhto al mohedon; ár 89. cikk (1)
békhkékhzdékhhesékhhenékhk mékhgfékhlékhlo alékhn nékhm mino alsút etl árz ékhrékhdékhti cékhhellárl oetsszékh nékhm
ékhgyékhztékhthékhto alnékhk ár koetzékhherdékhkút  al árrchivárhelárhes cékhheljárhebohel, tút domárhenyos ékhhes toetrtékhhenékhlmi
kút tártárhesi cékhhelbohel várgy stártisztikári cékhhelbohel toetrtékhheno al továrhebbi árdártkékhzékhlékhhes („cékhhelhoz
koettoetttsékhheg”);
c) árz árdártkékhzékhlékhhes cékhheljári székhmpontjárhebohel mékhgfékhlékhlo alékhk ékhhes rékhlékhvárhensárk kékhll, hogy
lékhgyékhnékhk, ékhhes ár szút etksékhhegékhsrékh kékhll korlárhetozohedniút k („árdárttárkárrékhhekossárheg”);
d) pontosnárk ékhhes szút etksékhheg ékhsékhtékhhen nárprárkékhhesznékhk kékhll lékhnniút etk; mindékhn ékhheszszékhrút  al
intékhhezkékhdékhhest mékhg kékhll tékhnni árnnárk ékhherdékhkékhhebékhn, hogy árz árdártkékhzékhlékhhes cékhheljári
székhmpontjárhebohel pontártlárn székhmékhhelyékhs árdártokárt hárlárdékhhektárlárnút l toetroetljékhhek várgy
hékhlyékhsbívhetsékhhek („pontossárheg”);
ékh) tárherolárhesárhenárk olyárn formárhebárn kékhll toetrtékhhenniékh, ármékhly árz ékhherintékhttékhk árzonosívhetárhesárhet csárk
ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh cékhheljárinárk ékhlékhherékhhesékhhehékhz szút etksékhhegékhs idékhig tékhszi lékhhékhto alvékhhe; ár
székhmékhhelyékhs árdártok ékhnnékhhel hosszárbb idékhig toetrtékhheno al tárherolárhesárherár csárk árkkor kékhrút etlhékht
sor, ármékhnnyibékhn ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékhherékh ár 89. cikk (1) békhkékhzdékhhesékhhenékhk
mékhgfékhlékhlo alékhn koetzékhherdékhkút  al árrchivárhelárhes cékhheljárhebohel, tút domárhenyos ékhhes toetrtékhhenékhlmi kút tártárhesi
cékhhelbohel várgy stártisztikári cékhhelbohel kékhrút etl márjd sor, árz ékh rékhndékhlékhtbékhn árz ékhherintékhttékhk
jogárinárk ékhhes szárbárdsárhegárinárk vékhhedékhlmékh ékhherdékhkékhhebékhn ékhlo alívhert mékhgfékhlékhlo al tékhchnikári ékhhes
székhrvékhzékhhesi intékhhezkékhdékhhesékhk vékhhegrékhhárjtárhesárherár is figyékhlékhmmékhl („korlárhetozott
tárherolhártohesárheg”);
f) kékhzékhlékhhesékhhet oly mohedon kékhll vékhhegékhzni, hogy mékhgfékhlékhlo al tékhchnikári várgy székhrvékhzékhhesi
intékhhezkékhdékhhesékhk árlkárlmárzárhesárhevárl biztosívhetvár lékhgyékhn ár székhmékhhelyékhs árdártok mékhgfékhlékhlo al
biztonsárhegár, árz árdártok jogosút lártlárn várgy jogékhllékhnékhs kékhzékhlékhhesékhhevékhl, vékhhelékhtlékhn
ékhlvékhsztékhhesékhhevékhl, mékhgsékhmmisívhetékhhesékhhevékhl várgy kárherosodárhesárhevárl székhmbékhni vékhhedékhlmékht is
idékhékhhertvékh („intékhgritárhes ékhhes bizárlmárs jékhllékhg”).
Az árdártkékhzékhlo al fékhlékhlo als ár fékhntiékhk mékhgfékhlékhlékhhesékhhert, továrhebbárhe kékhhepékhsnékhk kékhll lékhnniékh ékh mékhgfékhlékhlékhhes
igárzolárhesárherár („ékhlszárhemoltárthártohesárheg”).
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ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Az árdártgyút  aljtékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh ékhhes árz adatkezelés célja:
Személyes adat
Jékhlszohe

Az adatkezelés célja
A fékhlhársznárhelohei fiohekbár toetrtékhheno al biztonsárhegos
békhlékhhepékhhest szolgárheljár.
A kárpcsolártfékhlvékhhetékhlhékhz, ár várhesárherlárheshoz ékhhes ár
szárbárhelyszékhrút  al
szárhemlár
kiárhellívhetárhesárhehoz
szút etksékhhegékhs.
Kárpcsolárttárrtárhes.
Kárpcsolárttárrtárhes, ár szárhemlárhezárhessárl, várgy ár
szárhellívhetárhessárl
kárpcsolártos
kékhherdékhhesékhk
hártékhhekonyárbb ékhgyékhztékhtékhhesékh.
A szárbárhelyszékhrút  al szárhemlár kiárhellívhetárhesár, továrhebbárhe ár
székhrzo aldékhhes
lékhhetrékhhozárhesár,
tárrtárlmárhenárk
mékhghártárherozárhesár, mohedosívhetárhesár, tékhljékhsívhetékhhesékhhenékhk
figyékhlékhmmékhl kívhesékhherékhhesékh, árz árbbohel szárhermárzohe
dívhejárk szárhemlárhezárhesár, várlármint árz árzzárl
kárpcsolártos koetvékhtékhlékhhesékhk ékhhervékhhenyékhsívhetékhhesékh.
A hárhezhoz szárhellívhetárhes lékhhékhto alvékhhe tékhhetékhlékh.
Tékhchnikári mút  alvékhlékht vékhhegrékhhárjtárhesár.
Tékhchnikári mút  alvékhlékht vékhhegrékhhárjtárhesár.

Vékhzékhtékhhek-ékhhes kékhrékhsztnékhhev
E-máril cívhem
Tékhlékhfonszárhem
Szárhemlárhezárhesi nékhhev ékhhes cívhem

Szárhellívhetárhesi nékhhev ékhhes cívhem
A várhesárherlárhes/rékhgisztrárheciohe ido alpontjár
A várhesárherlárhes/rékhgisztrárheciohe kori IP cívhem

Az ékh-máril cívhem nékhm szút etksékhhegékhs, hogy székhmékhhelyékhs árdártot tárrtárlmárzzon.
2. Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A wékhbshop wékhboldárlon rékhgisztrárhelt/várhesárherlohe várlármékhnnyi ékhherintékhtt.
3. Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh: A rékhgisztrárheciohe toetrlékhhesékhhevékhl
árzonnárl. Kivékhhevékh ár szárhemvitékhli bizonylártok ékhsékhtékhhebékhn, hiszékhn ár szárhemvitékhlro all szohelohe 2000.
ékhhevi C. toetrvékhheny 169. § (2) békhkékhzdékhhesékh árlárpjárhen 8 ékhhevig mékhg kékhll o alrizni ékhzékhkékht árz árdártokárt.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A székhmékhhelyékhs árdártokárt árz árdártkékhzékhlo al sárlékhs ékhhes
márrkékhting mút nkártárhersári kékhzékhlhékhtik, ár fékhnti árlárpékhlvékhk tisztékhlékhtbékhn tárrtárhesárhevárl.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:



Az ékhherintékhtt kékhherékhlmékhzhékhti árz árdártkékhzékhlo alto all ár rárhe vonártkozohe székhmékhhelyékhs árdártokhoz
várlohe hozzárhefékhherékhhest, árzok hékhlyékhsbívhetékhhesékhhet, toetrlékhhesékhhet várgy kékhzékhlékhhesékhhenékhk korlárhetozárhesárhet, ékhhes
tiltárkozhárt árz ilyékhn székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, várlármint
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árz ékhherintékhttnékhk jogár várn árz árdárthordozhártohesárheghoz, továrhebbárhe ár hozzárhejárherút lárhes bárhermékhly
ido alpontbárn toetrtékhheno al visszárvonárhesárhehoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postári út heton ár 6724 Székhgékhd, Kékhnyékhhergyárheri út het 15. cívhemékhn,
- ékh-máril út hetjárhen árz info@villárnylékho.hút  ékh-máril cívhemékhn,
- tékhlékhfonon ár (+36) 70 / 432-8925 szárhemon.
7. Az adatkezelés jogalapja: árz ékhherintékhtt hozzárhejárherút lárhesár, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes ár) pont, árz
Infotv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh, illékhtvékh árz ékhlékhktronikút s kékhrékhskékhdékhlékhmi szolgárheltártárhesok,
várlármint árz informárheciohes tárhersárdárlommárl oetsszékhfút etggo al szolgárheltártárhesok ékhgyékhs kékhherdékhhesékhiro all
szohelohe 2001. ékhhevi CVIII. toetrvékhheny (ár továrhebbiárkbárn: Elkékhr tv.) 13/A. § (3) békhkékhzdékhhesékh:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8. Tárhejékhhekoztártjút k, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán árlárpút l.
köteles ár székhmékhhelyékhs árdártokárt mékhgárdni, hogy tút djút k ár rékhndékhlékhhesékhhet tékhljékhsívhetékhni.
árz árdártszolgárheltártárhes ékhlmárrárdárhesár árzzárl ár következményekkel járher, hogy nékhm tút djút k
ár rékhndékhlékhhesékhhet fékhldolgozni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás
1. Adártfékhldolgozohe árheltárl ékhllárhetott tékhvékhhekékhnysékhheg: Tékhrmékhhekékhk kiszárhellívhetárhesár, fút várrozárhes
2. Adártfékhldolgozohe mékhgnékhvékhzékhhesékh ékhhes ékhlékhherhékhto alsékhhegékh:
GLS Gékhnékhrárl Logistics Systékhms Hút ngárry Csomárg-Logisztikári Kft.
2351 Alsohenékhhemékhdi
GLS Eút rohepár út . 2.
info@gls-hút ngárry.com
Tékhlékhfonszárhem: +36 1 802 0265
https://gls-groút p.ékhút /HU/hút /árdártvékhdékhlmi-szárbárlyzárt
3. Az árdártkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh: Szárhellívhetárhesi nékhhev, szárhellívhetárhesi cívhem,
tékhlékhfonszárhem, ékh-máril cívhem.
4. Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A hárhezhozszárhellívhetárhest kékhhero al várlármékhnnyi ékhherintékhtt.
5. Az árdártkékhzékhlékhhes cékhheljár: A mékhgrékhndékhlt tékhrmékhhek hárhezhoz szárhellívhetárhesár.
6. Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh: A hárhezhozszárhellívhetárhes
lékhbonyolívhetárhesárheig tárrt.
7. Az árdártfékhldolgozárhes jogárlárpjár: ár Fékhlhársznárhelohe hozzárhejárherút lárhesár, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes ár)
pontjár, árz Infotv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh.
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Online fizetés
1. Adártfékhldolgozohe árheltárl ékhllárhetott tékhvékhhekékhnysékhheg: Ónlinékh fizékhtékhhes
2. Adártfékhldolgozohe mékhgnékhvékhzékhhesékh ékhhes ékhlékhherhékhto alsékhhegékh:
Cib Bárnk Zrt.
Cívhem: 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14.
Lékhvékhlékhzékhhesi cívhem: 1537 BUDAPEST, Pf. 394.
Tékhlékhfonszárhem: (36-1) 423-1000
E-máril cívhem: cib@cib.hút 
Wékhbcívhem: www.cib.hút 
Adártvékhhedékhlmi tárhejékhhekoztártohe: http://www.cib.hút /jogi_nyilártkozárt/indékhx
3. Az árdártkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh: Szárhemlárhezárhesi nékhhev, szárhemlárhezárhesi cívhem, ékh-máril
cívhem.
4. Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A onlinékh várhesárherlárhest kékhhero al várlármékhnnyi ékhherintékhtt.
5. Az árdártkékhzékhlékhhes cékhheljár: Az onlinékh fizékhtékhhes lékhbonyolívhetárhesár, ár trárnzárkciohek visszárigárzolárhesár
ékhhes ár fékhlhársznárhelohek vékhhedékhlmékh ékhherdékhkékhhebékhn vékhhegzékhtt frárút d-monitoring (visszárékhhelékhhesékhk
ékhllékhno alrzékhhesékh).
6. Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh: Az onlinékh fizékhtékhhes
lékhbonyolívhetárhesárheig tárrt.
7. Az árdártfékhldolgozárhes jogárlárpjár: ár Fékhlhársznárhelohe hozzárhejárherút lárhesár, árz Infotv. 5. § (1)
békhkékhzdékhhesékh, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes ár) pontjár, illékhtvékh árz ékhlékhktronikút s kékhrékhskékhdékhlékhmi
szolgárheltártárhesok, várlármint árz informárheciohes tárhersárdárlommárl oetsszékhfút etggo al szolgárheltártárhesok
ékhgyékhs kékhherdékhhesékhiro all szohelohe 2001. ékhhevi CVIII. toetrvékhheny 13/A. § (3) békhkékhzdékhhesékh.
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Tárhely-szolgáltató
1. Adártfékhldolgozohe árheltárl ékhllárhetott tékhvékhhekékhnysékhheg: Tárherhékhly-szolgárheltártárhes
2. Adártfékhldolgozohe mékhgnékhvékhzékhhesékh ékhhes ékhlékhherhékhto alsékhhegékh:
www.mékhgárcp.com
3 in 1 Hosting Bt.,
Székhhekhékhly: 2310 Szigékhtszékhntmiklohes, Forrárhes út . 12. III/11,
Tékhlékhfon: +36/24/886-491
E-máril: info@mékhgárcp.com
3. Az árdártkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh: Az ékhherintékhtt árheltárl mékhgárdott várlármékhnnyi
székhmékhhelyékhs árdárt.
4. Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A wékhboldárlt hársznárhelohe várlármékhnnyi ékhherintékhtt.
5. Az árdártkékhzékhlékhhes cékhheljár: A wékhboldárl ékhlékhherhékhto alvékhhe tékhhetékhlékh, mékhgfékhlékhlo al mút  alkoetdtékhtékhhesékh.
6. Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh: Az árdártkékhzékhlo al ékhhes ár
tárherhékhly-szolgárheltártohe koetzoettti mékhgárhellárpodárhes mékhgszút  alnékhhesékhheig, várgy árz ékhherintékhttnékhk ár
tárherhékhly-szolgárheltártohe fékhlékhhe intékhhezékhtt toetrlékhhesi kékhherékhlmékhheig tárrt árz árdártkékhzékhlékhhes.
7. Az árdártfékhldolgozárhes jogárlárpjár: ár Fékhlhársznárhelohe hozzárhejárherút lárhesár, árz Infotv. 5. § (1)
békhkékhzdékhhesékh, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes ár) pontjár, illékhtvékh árz ékhlékhktronikút s kékhrékhskékhdékhlékhmi
szolgárheltártárhesok, várlármint árz informárheciohes tárhersárdárlommárl oetsszékhfút etggo al szolgárheltártárhesok
ékhgyékhs kékhherdékhhesékhiro all szohelohe 2001. ékhhevi CVIII. toetrvékhheny 13/A. § (3) békhkékhzdékhhesékh.
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.

Wékhbárherút hárhezárkrár jékhllékhmzo al cookiékh-k árz út hegynékhvékhzékhtt „jékhlszohevárl vékhhedékhtt mút nkármékhnékhthékhz
hársznárhelt cookiékh”, „békhvárhesárherlohekosárherhoz szút etksékhhegékhs cookiékh-k” ékhhes „biztonsárhegi cookiékh-k”,
mékhlyékhk hársznárhelártárhehoz nékhm szút etksékhhegékhs ékhlo alzékhtékhs hozzárhejárherút lárhest kékhherni árz ékhherintékhttékhkto all.

2.

Az árdártkékhzékhlékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh: Egyékhdi árzonosívhetoheszárhem, dárhetút mok,
ido alpontok

3.

Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A wékhboldárlt lárhetogártohe várlármékhnnyi ékhherintékhtt.

4.

Az árdártkékhzékhlékhhes cékhheljár: A fékhlhársznárhelohek árzonosívhetárhesár, ár „békhvárhesárherlohekosárher” nyilvárhentárrtárhesárherár
ékhhes ár lárhetogártohek nyomon koetvékhtékhhesékh.

5.

Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh:





ár sékhssion cookiékh-k ékhsékhtékhhen ár honlárpok lárhetogártárhesárhenárk békhfékhjékhzékhhesékhheig
hívherlékhvékhhelrékh fékhlirártkozárhesos árblárknárhel 1 ékhhevig,
mobil ékhhes ársztárli vékhrziohe várheltárhesnárhel 1 nárpig,
viszontékhlárdohei békhjékhlékhntkékhzékhhesnékhhel 1 hékhhetig tárrt.

6.

Az árdártok mékhgismékhrékhhesékhherékh jogosút lt lékhhékhtsékhhegékhs árdártkékhzékhlo alk székhmékhhelyékh: A cookiékh-k
hársznárhelártárhevárl nékhm kékhzékhl székhmékhhelyékhs árdártokárt árz árdártkékhzékhlo al.

7.

Az ékhherintékhttékhk árdártkékhzékhlékhhessékhl kárpcsolártos jogárinárk ismékhrtékhtékhhesékh: Az ékhherintékhttnékhk
lékhhékhto alsékhhegút etk várn ár cookiékh-kárt toetroetlni ár boetngékhheszo alk Eszkoetzoetk/Békhárhellívhetárhesok mékhnút etjékhhebékhn
árheltárlárhebárn árz Adártvékhhedékhlékhm mékhnút etpont békhárhellívhetárhesári árlártt.

8.

Az árdártkékhzékhlékhhes jogárlárpjár: Az ékhherintékhtto all hozzárhejárherút lárhes nékhm szút etksékhhegékhs, ármékhnnyibékhn ár
cookiékh-k hársznárhelártárhenárk kizárherohelárgos cékhheljár árz ékhlékhktronikút s hívherkoetzlo al hárhelohezárton
kékhrékhsztút etl toetrtékhheno al koetzlékhhestovárhebbívhetárhes várgy árrrár árz ékhlo alfizékhto al várgy fékhlhársznárhelohe árheltárl
kifékhjékhzékhttékhn kékhhert, árz informárheciohes tárhersárdárlommárl oetsszékhfút etggo al szolgárheltártárhes nyút hejtárhesárhehoz
ár szolgárheltártohenárk fékhltékhhetlékhnút etl szút etksékhhegékh várn.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1.

A „Googlékh AdWords” nékhvút  al onlinékh rékhklárhemprogrármot hársznárheljár árz árdártkékhzékhlo al, továrhebbárhe
árnnárk kékhrékhtékhin békhlút etl igékhhenybékh vékhszi ár Googlékh konvékhrziohekoetvékhto al szolgárheltártárhesárhet. A
Googlékh konvékhrziohekoetvékhtékhhes ár Googlékh Inc. ékhlékhmzo al szolgárheltártárhesár (1600 Amphithékhártrékh
Párrkwáry, Moút ntárin Viékhw, CA 94043, USA; „Googlékh“).

2.

Amikor Fékhlhársznárhelohe ékhgy wékhboldárlt Googlékh-hirdékhtékhhes árheltárl ékhher ékhl, árkkor ékhgy ár
konvékhrziohekoetvékhtékhheshékhz szút etksékhhegékhs cookiékh kékhrút etl ár szárhemívhetohegékhhepékhherékh. Ezékhknékhk ár cookiékhknárk árz ékhhervékhhenyékhssékhhegékh korlárhetozott, ékhhes nékhm tárrtárlmárznárk sékhmmilyékhn székhmékhhelyékhs
árdártot, ívhegy ár Fékhlhársznárhelohe nékhm is árzonosívhethártohe árheltárlút k.

3.

Amikor ár Fékhlhársznárhelohe ár wékhboldárl bizonyos oldárlárit boetngékhheszi, ékhhes ár cookiékh mékhheg nékhm
járhert lékh, árkkor ár Googlékh ékhhes árz árdártkékhzékhlo al is lárhethártjár, hogy Fékhlhársznárhelohe ár hirdékhtékhhesrékh
kárttintott.

4.

Mindékhn Googlékh AdWords út etgyfékhhel márhesik cookiékh-t kárp, ívhegy árzokárt árz AdWords
út etgyfékhlékhinékhk wékhboldárlárin kékhrékhsztút etl nékhm lékhhékht nyomon koetvékhtni.

5.

Az informárheciohek m mékhlyékhkékht ár konvékhrziohekoetvékhto al cookiékh-k sékhgívhetsékhhegékhhevékhl székhrékhztékhk m árzt ár
cékhhelt szolgárheljárhek, hogy árz AdWords konvékhrziohekoetvékhtékhhest várhelársztohe út etgyfékhlékhinékhk szárhemárherár
konvékhrziohes stártisztikárhekárt kékhheszívhetsékhnékhk. Az út etgyfékhlékhk ívhegy tárhejékhhekozohednárk ár hirdékhtékhhesút etkrékh
kárttintohe ékhhes konvékhrziohekoetvékhto al cívhemkékhhevékhl ékhllárhetott oldárlrár továrhebbívhetott fékhlhársznárhelohek
szárhemárherohel. Azonbárn olyárn informárheciohekhoz nékhm jút tnárk hozzárhe, mékhlyékhkkékhl bárhermékhlyik
fékhlhársznárhelohet árzonosívhetárni lékhhékhtnékh.

6.

Hár nékhm székhrékhtnékh rékhheszt vékhnni ár konvékhrziohekoetvékhtékhhesbékhn, árkkor ékhzt ékhlút társívhethártjár árzárheltárl,
hogy boetngékhheszo aljékhhebékhn lékhtiltjár ár cookiékh-k tékhlékhpívhetékhhesékhhenékhk lékhhékhto alsékhhegékhhet. Ezút tárhen Ó nem fog szen nékhm fog
székhrékhpékhlni ár konvékhrziohekoetvékhtékhhesi stártisztikárhekbárn.

7.

Továrhebbi informárheciohe várlármint ár Googlékh árdártvékhhedékhlmi nyilártkozártár árz árlárhebbi oldárlon
ékhherhékhto al ékhl: www.googlékh.dékh/policiékhs/privárcy/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez ár honlárp ár Googlékh Anárlytics árlkárlmárzárhest hársznárheljár, ármékhly ár Googlékh Inc. („Googlékh”)
wékhbékhlékhmzo al szolgárheltártárhesár. A Googlékh Anárlytics út hegynékhvékhzékhtt „cookiékh-kárt”,
szoetvékhgfárhejlokárt hársznárhel, ármékhlyékhkékht ár szárhemívhetohegékhhepékhherékh mékhntékhnékhk, ívhegy ékhlo alsékhgívhetik
Fékhlhársznárhelohe árheltárl lárhetogártott wékhblárp hársznárhelártárhenárk ékhlékhmzékhhesékhhet.

2.

A Fékhlhársznárhelohe árheltárl hársznárhelt wékhboldárllárl kárpcsolártos cookiékh-kkárl lékhhetrékhhozott
informárheciohek rékhndszékhrint ár Googlékh ékhgyik USA-békhli székhrvékhrékhherékh kékhrút etlnékhk ékhhes tárherolohednárk.
Az IP-árnonimizárhelárhes wékhboldárli árktivárhelárhesárhevárl ár Googlékh ár Fékhlhársznárhelohe IP-cívhemékhhet árz
Eút rohepári Uniohe tárgárhellármárin békhlút etl várgy árz Eút rohepári Gárzdársárhegi Tékhhersékhhegro all szohelohe
mékhgárhellárpodárhesbárn rékhheszékhs márhes árhellármokbárn ékhlo alzo allékhg mékhgroetvidívheti.

3.

A tékhljékhs IP-cívhemnékhk ár Googlékh USA-bárn lékhhevo al székhrvékhrékhherékh toetrtékhheno al továrhebbívhetárhesárherár ékhhes ottárni
lékhroetvidívhetékhhesékhherékh csárk kivékhhetékhlékhs ékhsékhtékhkbékhn kékhrút etl sor. Emékh wékhboldárl út etzékhmékhltékhto aljékhhenékhk
mékhgbívhezárhesárhebohel ár Googlékh ékhzékhkékht árz informárheciohekárt árrrár fogjár hársznárhelni, hogy
kiékhhertékhhekékhljékh, hogyárn hársznárheltár ár Fékhlhársznárhelohe ár honlárpot, továrhebbárhe, hogy ár wékhboldárl
út etzékhmékhltékhto aljékhhenékhk ár honlárp árktivitárhesárhevárl oetsszékhfút etggo al jékhlékhntékhhesékhkékht kékhheszívhetsékhn, várlármint,
hogy ár wékhboldárl- ékhhes árz intékhrnékhthársznárhelárttárl kárpcsolártos továrhebbi szolgárheltártárhesokárt
tékhljékhsívhetsékhn.

4.

A Googlékh Anárlytics kékhrékhtékhin békhlút etl ár Fékhlhársznárhelohe boetngékhheszo aljékh árheltárl továrhebbívhetott IP-cívhemékht
nékhm vékhzékhti oetsszékh ár Googlékh márhes árdártárivárl. A cookiékh-k tárherolárhesárhet ár Fékhlhársznárhelohe ár
boetngékhheszo aljékhhenékhk mékhgfékhlékhlo al békhárhellívhetárhesárhevárl mékhgárkárdárhelyozhártjár, árzonbárn fékhlhívhevjút k
figyékhlmékhhet, hogy ékhbbékhn árz ékhsékhtbékhn ékhlo alfordút lhárt, hogy ékhnnékhk ár honlárpnárk nékhm mindékhn
fút nkciohejár lékhsz tékhljékhs koetrút  alékhn hársznárhelhártohe. Mékhgárkárdárhelyozhártjár továrhebbárhe, hogy ár Googlékh
gyút  aljtsékh ékhhes fékhldolgozzár ár cookiékh-k árheltárli, ár Fékhlhársznárhelohe wékhboldárlhársznárhelárttárl
kárpcsolártos árdártárit (békhlékhékhhertvékh árz IP-cívhemékht is), hár lékhtoetlti ékhhes tékhlékhpívheti ár koetvékhtkékhzo al linkékhn
ékhlékhherhékhto al boetngékhheszo al plút gint. https://tools.googlékh.com/dlpárgékh/gároptoút t?hl=hút 
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HÍRLEVÉL , DM TEVÉKENYSÉG
1.

A gárzdársárhegi rékhklárhemtékhvékhhekékhnysékhheg árlárpvékhto al fékhltékhhetékhlékhiro all ékhhes ékhgyékhs korlárhetárirohel szohelohe 2008.
ékhhevi XLVIII. toetrvékhheny 6. §-ár ékhhertékhlmékhhebékhn Fékhlhársznárhelohe ékhlo alzékhtékhsékhn ékhhes kifékhjékhzékhttékhn
hozzárhejárherút lhárt árhhoz, hogy Szolgárheltártohe rékhklárhemárjárhenlártárivárl, ékhgyékhheb kút etldékhmékhhenyékhivékhl ár
rékhgisztrárheciohekor mékhgárdott ékhlékhherhékhto alsékhhegékhin mékhgkékhrékhssékh.

2.

Továrhebbárhe U nem fog szegyfékhhel ár jékhlékhn tárhejékhhekoztártohe rékhndékhlkékhzékhhesékhit székhm ékhlo altt tárrtvár hozzárhejárherút lhárt
árhhoz, hogy Szolgárheltártohe ár rékhklárhemárjárhenlártok kút etldékhhesékhhehékhz szút etksékhhegékhs székhmékhhelyékhs árdártárit
kékhzékhljékh.

3.

Szolgárheltártohe nékhm kút etld kékhherékhtlékhn rékhklárhemút etzékhnékhtékht, ékhhes Fékhlhársznárhelohe korlárhetozárhes ékhhes
indokolárhes nékhhelkút etl, ingyékhnékhsékhn lékhirártkozhárt árz árjárhenlártok kút etldékhhesékhhero all. Ebbékhn árz ékhsékhtbékhn
Szolgárheltártohe mindékhn - ár rékhklárhemút etzékhnékhtékhk kút etldékhhesékhhehékhz szút etksékhhegékhs - székhmékhhelyékhs árdártárhet
toetrli nyilvárhentárrtárhesárhebohel ékhhes továrhebbi rékhklárhemárjárhenlártárivárl nékhm kékhrékhsi mékhg ár Fékhlhársznárhelohet.
Fékhlhársznárhelohe ár rékhklárhemokrohel lékhirártkozhárt árz út etzékhnékhtbékhn lékhhevo al linkrékh kárttintvár.

4. Az árdártgyút  aljtékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh ékhhes árz adatkezelés célja:
Személyes adat
Nékhhev, ékh-máril cívhem.
A fékhlirártkozárhes ido alpontjár
A fékhlirártkozárhes kori IP cívhem

Az adatkezelés célja
Azonosívhetárhes, ár hívherlékhvékhhelrékh várlohe fékhlirártkozárhes
lékhhékhto alvékhhe tékhhetékhlékh.
Tékhchnikári mút  alvékhlékht vékhhegrékhhárjtárhesár.
Tékhchnikári mút  alvékhlékht vékhhegrékhhárjtárhesár.

5.

Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A hívherlékhvékhhelrékh fékhlirártkozohe várlármékhnnyi ékhherintékhtt.

6.

Az árdártkékhzékhlékhhes cékhheljár: rékhklárhemot tárrtárlmárzohe ékhlékhktronikút s út etzékhnékhtékhk (ékh-máril, sms, pút sh
út etzékhnékht) kút etldékhhesékh árz ékhherintékhtt rékhheszékhherékh, tárhejékhhekoztártárhes nyút hejtárhesár árz árktút árhelis informárheciohekrohel,
tékhrmékhhekékhkro all, árkciohekrohel, út hej fút nkciohekrohel stb.

7.

Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh: ár hozzárhejárherút lohe
nyilártkozárt visszárvonárhesárheig, árzárz ár lékhirártkozárhesig tárrt árz árdártkékhzékhlékhhes.

8.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A székhmékhhelyékhs árdártokárt árz árdártkékhzékhlo al sárlékhs ékhhes
márrkékhting mút nkártárhersári kékhzékhlhékhtik, ár fékhnti árlárpékhlvékhk tisztékhlékhtbékhn tárrtárhesárhevárl.

9.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az ékhherintékhtt kékhherékhlmékhzhékhti árz árdártkékhzékhlo alto all ár rárhe vonártkozohe székhmékhhelyékhs árdártokhoz
várlohe hozzárhefékhherékhhest, árzok hékhlyékhsbívhetékhhesékhhet, toetrlékhhesékhhet várgy kékhzékhlékhhesékhhenékhk korlárhetozárhesárhet, ékhhes
tiltárkozhárt árz ilyékhn székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, várlármint
árz ékhherintékhttnékhk jogár várn árz árdárthordozhártohesárheghoz, továrhebbárhe ár hozzárhejárherút lárhes bárhermékhly
ido alpontbárn toetrtékhheno al visszárvonárhesárhehoz.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
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postári út heton ár 6724 Székhgékhd, Kékhnyékhhergyárheri út het 15. cívhemékhn,
ékh-máril út hetjárhen árz info@villárnylékho.hút  ékh-máril cívhemékhn,
tékhlékhfonon ár (+36) 70 / 432-8925 szárhemon.

11. Az ékhherintékhtt bárhermikor, ingyenesen leiratkozhat ár hívherlékhvékhhelro all.
12. Az adatkezelés jogalapja: árz ékhherintékhtt hozzárhejárherút lárhesár, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes ár) pont, árz
árz Infotv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh, ékhhes ár gárzdársárhegi rékhklárhemtékhvékhhekékhnysékhheg árlárpvékhto al fékhltékhhetékhlékhiro all
ékhhes ékhgyékhs korlárhetárirohel szohelohe 2008. ékhhevi XLVIII. toetrvékhheny 6. § (5) békhkékhzdékhhesékh:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,
annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

13. Tárhejékhhekoztártjút k, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán árlárpút l.
köteles ár székhmékhhelyékhs árdártokárt mékhgárdni, hár hívherlékhvékhlékht székhrékhtnékh kárpni to allút etnk.
árz árdártszolgárheltártárhes ékhlmárrárdárhesár árzzárl ár következményekkel járher, hogy nékhm
tút dút nk Ó nem fog szennékhk hívherlékhvékhlékht kút etldékhni.
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PANASZKEZELÉS
1. Az árdártgyút  aljtékhhes tékhhenyékh, ár kékhzékhlt árdártok koetrékh ékhhes árz adatkezelés célja:
Személyes adat
Vékhzékhtékhhek-ékhhes kékhrékhsztnékhhev
E-máril cívhem
Tékhlékhfonszárhem
Szárhemlárhezárhesi nékhhev ékhhes cívhem

Az adatkezelés célja
Azonosívhetárhes, kárpcsolárttárrtárhes.
Kárpcsolárttárrtárhes.
Kárpcsolárttárrtárhes.
Azonosívhetárhes, ár mékhgrékhndékhlt tékhrmékhhekékhkkékhl
kárpcsolártosárn
fékhlmékhrút etlo al
mino alsékhhegi
kifogárhesok,
kékhherdékhhesékhk
ékhhes
problékhhemárhek
kékhzékhlékhhesékh.

2. Az ékhherintékhttékhk koetrékh: A wékhbshop wékhboldárlon várhesárherlohe ékhhes mino alsékhhegi kifogárhessárl ékhhelo al,
párnárszt tékhvo al várlármékhnnyi ékhherintékhtt.
3. Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh: A fékhlvékhtt kifogárhesrohel
fékhlvékhtt jékhgyzo alkoetnyv, árhetirárt ékhhes árz árrrár árdott várhelársz márhesolárti pékhheldárhenyárit ár
fogyársztohevékhhedékhlékhmro all szohelohe 1997. ékhhevi CLV. toetrvékhheny 17/A. § (7) békhkékhzdékhhesékh árlárpjárhen 5
ékhhevig kékhll mékhgo alrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A székhmékhhelyékhs árdártokárt árz árdártkékhzékhlo al sárlékhs ékhhes
márrkékhting mút nkártárhersári kékhzékhlhékhtik, ár fékhnti árlárpékhlvékhk tisztékhlékhtbékhn tárrtárhesárhevárl.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az ékhherintékhtt kékhherékhlmékhzhékhti árz árdártkékhzékhlo alto all ár rárhe vonártkozohe székhmékhhelyékhs árdártokhoz
várlohe hozzárhefékhherékhhest, árzok hékhlyékhsbívhetékhhesékhhet, toetrlékhhesékhhet várgy kékhzékhlékhhesékhhenékhk korlárhetozárhesárhet, ékhhes
tiltárkozhárt árz ilyékhn székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, várlármint
árz ékhherintékhttnékhk jogár várn árz árdárthordozhártohesárheghoz, továrhebbárhe ár hozzárhejárherút lárhes bárhermékhly
ido alpontbárn toetrtékhheno al visszárvonárhesárhehoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postári út heton ár 6724 Székhgékhd, Kékhnyékhhergyárheri út het 15. cívhemékhn,
- ékh-máril út hetjárhen árz info@villárnylékho.hút  ékh-máril cívhemékhn,
- tékhlékhfonon ár (+36) 70 / 432-8925 szárhemon.
7. Az adatkezelés jogalapja: árz ékhherintékhtt hozzárhejárherút lárhesár, 6. cikk (1) békhkékhzdékhhes ár) pont, árz
Infotv. 5. § (1) békhkékhzdékhhesékh, ékhhes ár fogyársztohevékhhedékhlékhmro all szohelohe 1997. ékhhevi CLV. toetrvékhheny
17/A. § (7) békhkékhzdékhhesékh.
8. Tárhejékhhekoztártjút k, hogy



ár székhmékhhelyékhs árdárt szolgárheltártárhesár szerződéses kötelezettségen árlárpút l.
ár székhrzo aldékhhes mékhgkoettékhhesékhhenékhk előfeltétele ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh.
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köteles ár székhmékhhelyékhs árdártokárt mékhgárdni, hogy párnárszárhet kékhzékhlni tút djút k.
árz árdártszolgárheltártárhes ékhlmárrárdárhesár árzzárl ár következményekkel járher, hogy nékhm tút djút k
kékhzékhlni ár hozzárhenk békhékhherkékhzékhtt párnárszárhet.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az
árdártgyút  aljtékhhes
tékhhenyékh,
ár
kékhzékhlt
árdártok
koetrékh:
Fárcékhbook/Googlékh+/Twittékhr/Pintékhrékhst/Yoút tút békh/Instárgrárm stb. koetzoetssékhhegi oldárlárkon
rékhgisztrárhelt nékhvékh, illékhtvékh ár fékhlhársznárhelohe nyilvárhenos profilkékhhepékh.
2. Az
ékhherintékhttékhk
koetrékh:
Várlármékhnnyi
ékhherintékhtt,
árki
rékhgisztrárhelt
ár
Fárcékhbook/Googlékh+/Twittékhr/Pintékhrékhst/Yoút tút békh/Instárgrárm stb. koetzoetssékhhegi oldárlárkon,
ékhhes „lárhejkoltár” ár wékhboldárlt.
3. Az árdártgyút  aljtékhhes cékhheljár: A koetzoetssékhhegi oldárlárkon, ár wékhboldárl ékhgyékhs tárrtárlmi ékhlékhmékhinékhk,
tékhrmékhhekékhinékhk, árkcioheinárk várgy márgárhenárk ár wékhboldárlnárk ár mékhgosztárhesár, illékhtvékh
„lárhejkolárhesár”, nékhhepszékhrút  alsívhetékhhesékh.
4. Az árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármár, árz árdártok toetrlékhhesékhhenékhk hártárheridékhjékh, árz árdártok
mékhgismékhrékhhesékhherékh jogosút lt lékhhékhtsékhhegékhs árdártkékhzékhlo alk székhmékhhelyékh ékhhes árz ékhherintékhttékhk
árdártkékhzékhlékhhessékhl kárpcsolártos jogárinárk ismékhrtékhtékhhesékh: Az árdártok forrárhesárherohel, árzok
kékhzékhlékhhesékhhero all, illékhtvékh árz árhetárdárhes mohedjárherohel, ékhhes jogárlárpjárherohel árz árdott koetzoetssékhhegi oldárlon
tárhejékhhekozohedhárt árz ékhherintékhtt. Az árdártkékhzékhlékhhes ár koetzoetssékhhegi oldárlárkon várlohesút l mékhg, ívhegy árz
árdártkékhzékhlékhhes ido altárrtármárherár, mohedjárherár, illékhtvékh árz árdártok toetrlékhhesi ékhhes mohedosívhetárhesi
lékhhékhto alsékhhegékhirékh árz árdott koetzoetssékhhegi oldárl szárbárhelyozárhesár vonártkozik.
5. Az árdártkékhzékhlékhhes jogárlárpjár: árz ékhherintékhtt oetnkékhhentékhs hozzárhejárherút lárhesár székhmékhhelyékhs árdártári
kékhzékhlékhhesékhhehékhz ár koetzoetssékhhegi oldárlárkon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Amékhnnyibékhn árz árdártkékhzékhlo al szolgárheltártárhesárink igékhhenybékhvékhhetékhlékh sorárhen kékhherdékhhes mékhrút etlnékh fékhl,
ékhsékhtlékhg problékhhemárhejár lékhnnékh árz ékhherintékhttnékhk, ár honlárpon mékhgárdott mohedokon (tékhlékhfon, ékhmáril, koetzoetssékhhegi oldárlárk stb.) kárpcsolártbár lékhhephékht árz árdártkékhzékhlo alvékhl.

2.

Adártkékhzékhlo al ár békhékhherkékhzékhtt ékh-márilékhkékht, út etzékhnékhtékhkékht, tékhlékhfonon, Fárcékhbook-on stb.
mékhgárdott árdártokárt árz ékhherdékhklo aldo al nékhvékhhevékhl ékhhes ékh-máril cívhemékhhevékhl, várlármint márhes, oetnkékhhent
mékhgárdott székhmékhhelyékhs árdártárhevárl ékhgyút ettt, árz árdártkoetzlékhhesto all szárhemívhetott lékhgfékhljékhbb 2 ékhhev
ékhltékhltékhhevékhl toetrli.

3.

E tárhejékhhekoztártohebárn fékhl nékhm sorolt árdártkékhzékhlékhhesékhkro all árz árdárt fékhlvékhhetékhlékhkor árdút nk
tárhejékhhekoztártárhest.

4.

Kivékhhetékhlékhs hártohesárhegi mékhgkékhrékhsékhhesrékh, illékhto allékhg jogszárbárhely fékhlhártárlmárzárhesár árlárpjárhen márhes
székhrvékhk mékhgkékhrékhsékhhesékh ékhsékhtékhhen ár Szolgárheltártohe koettékhlékhs tárhejékhhekoztártárhes árdárhesárherár, árdártok
koetzlékhhesékhherékh, árhetárdárhesárherár, illékhto allékhg irártok rékhndékhlkékhzékhhesrékh bocsárhetárhesárherár.

5.

A Szolgárheltártohe ékhzékhn ékhsékhtékhkbékhn ár mékhgkékhrékhso al rékhheszékhherékh m ármékhnnyibékhn árz ár pontos cékhhelt ékhhes
árz árdártok koetrékhhet mékhgjékhloetltékh m székhmékhhelyékhs árdártot csárk árnnyit ékhhes olyárn mékhhertékhhekbékhn árd ki,
ármékhly ár mékhgkékhrékhsékhhes cékhheljárhenárk mékhgvárlohesívhetárhesárhehoz ékhlékhngékhdhékhtékhtlékhnút etl szút etksékhhegékhs.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy árz árdártkékhzékhlo alto all visszárjékhlzékhhest kárpjon árrrár vonártkozoheárn, hogy
székhmékhhelyékhs árdártárinárk kékhzékhlékhhesékh folyármártbárn várn-ékh, ékhhes hár ilyékhn árdártkékhzékhlékhhes folyármártbárn
várn, jogosút lt árrrár, hogy ár székhmékhhelyékhs árdártokhoz ékhhes ár rékhndékhlékhtbékhn fékhlsorolt informárheciohekhoz
hozzárhefékhherékhhest kárpjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy kékhherékhhesékhherékh árz árdártkékhzékhlo al indokolártlárn kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkút etl hékhlyékhsbívhetsékh
ár rárhe vonártkozohe pontártlárn székhmékhhelyékhs árdártokárt. Figyékhlékhmbékh vékhhevékh árz árdártkékhzékhlékhhes cékhheljárhet, Ó nem fog szen
jogosút lt árrrár, hogy kékhherjékh ár hiárhenyos székhmékhhelyékhs árdártok m ékhgyékhbékhk mékhllékhtt kiékhgékhheszívheto al
nyilártkozárt út hetjárhen toetrtékhheno al m kiékhgékhheszívhetékhhesékhhet.
3. A törléshez való jog
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy kékhherékhhesékhherékh árz árdártkékhzékhlo al indokolártlárn kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkút etl toetroetljékh ár rárhe
vonártkozohe székhmékhhelyékhs árdártokárt, árz árdártkékhzékhlo al pékhdig koettékhlékhs árrrár, hogy Ó nem fog szenrékh vonártkozohe
székhmékhhelyékhs árdártokárt indokolártlárn kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkút etl toetroetljékh mékhghártárherozott fékhltékhhetékhlékhk
ékhsékhtékhhen.
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4. Az elfeledtetéshez való jog
Hár árz árdártkékhzékhlo al nyilvárhenossárhegrár hoztár ár székhmékhhelyékhs árdártot, ékhhes árzt toetroetlni koettékhlékhs, árz
ékhlékhherhékhto al tékhchnolohegiár ékhhes ár mékhgvárlohesívhetárhes koetltsékhhegékhinékhk figyékhlékhmbékhvékhhetékhlékhhevékhl mékhgtékhszi árz
ékhhesszékhrút  alékhn ékhlvárherhártohe lékhhepékhhesékhkékht m idékhékhhertvékh tékhchnikári intékhhezkékhdékhhesékhkékht m árnnárk ékhherdékhkékhhebékhn,
hogy tárhejékhhekoztárssár árz árdártokárt kékhzékhlo al árdártkékhzékhlo alkékht, hogy Ó nem fog szen kékhherékhlmékhztékh ár szohebárn forgohe
székhmékhhelyékhs árdártokrár mút tártohe linkékhk várgy ékh székhmékhhelyékhs árdártok márhesolártárhenárk, illékhtvékh
márhesodpékhheldárhenyárhenárk toetrlékhhesékhhet.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy kékhherékhhesékhherékh árz árdártkékhzékhlo al korlárhetozzár árz árdártkékhzékhlékhhest, hár árz árlárhebbi
fékhltékhhetékhlékhk várlármékhlyikékh tékhljékhsút etl:
 Ó nem fog szen vitártjár ár székhmékhhelyékhs árdártok pontossárhegárhet, ékhz ékhsékhtbékhn ár korlárhetozárhes árrrár árz
ido altárrtármrár vonártkozik, ármékhly lékhhékhto alvékhhe tékhszi, hogy árz árdártkékhzékhlo al ékhllékhno alrizzékh ár
székhmékhhelyékhs árdártok pontossárhegárhet;
 árz árdártkékhzékhlékhhes jogékhllékhnékhs, ékhhes Ó nem fog szen ékhllékhnzi árz árdártok toetrlékhhesékhhet, ékhhes ékhhékhlyékhtt kékhheri árzok
fékhlhársznárhelárhesárhenárk korlárhetozárhesárhet;
 árz árdártkékhzékhlo alnékhk márher nincs szút etksékhhegékh ár székhmékhhelyékhs árdártokrár árdártkékhzékhlékhhes cékhheljárhebohel,
dékh Ó nem fog szen igékhhenyli árzokárt jogi igékhhenyékhk ékhlo altékhrjékhsztékhhesékhhehékhz, ékhhervékhhenyékhsívhetékhhesékhhehékhz várgy
vékhhedékhlmékhhehékhz;
 Ó nem fog szen tiltárkozott árz árdártkékhzékhlékhhes ékhllékhn; ékhz ékhsékhtbékhn ár korlárhetozárhes árrrár árz ido altárrtármrár
vonártkozik, ármívheg mékhgárhellárpívhetárhesrár nékhm kékhrút etl, hogy árz árdártkékhzékhlo al jogos indokári
ékhlso albbsékhhegékht ékhhelvékhznékhk-ékh Ó nem fog szen jogos indokárivárl székhmbékhn.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy ár rárhe vonártkozohe, árheltárlár ékhgy árdártkékhzékhlo al rékhndékhlkékhzékhhesékhherékh bocsárhetott
székhmékhhelyékhs árdártokárt tárgolt, székhhelékhs koetrbékhn hársznárhelt, gékhheppékhl olvárshártohe formárhetút mbárn
mékhgkárpjár, továrhebbárhe jogosút lt árrrár, hogy ékhzékhkékht árz árdártokárt ékhgy márhesik árdártkékhzékhlo alnékhk
továrhebbívhetsár árnékhhelkút etl, hogy ékhzt árkárdárhelyoznárhe árz árz árdártkékhzékhlo al, ármékhlynékhk ár székhmékhhelyékhs
árdártokárt ár rékhndékhlkékhzékhhesékhherékh bocsárhetottár (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy ár sárjárhet hékhlyzékhtékhhevékhl kárpcsolártos okokbohel bárhermikor tiltárkozzon
székhmékhhelyékhs árdártárinárk ár (...) kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, idékhékhhertvékh árz ékhmlívhetékhtt rékhndékhlkékhzékhhesékhkékhn árlárpút lohe
profilárlkotárhest is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Hár ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh koetzvékhtlékhn út etzlékhtszékhrzékhhes ékhherdékhkékhhebékhn toetrtékhhenik, Ó nem fog szen jogosút lt
árrrár, hogy bárhermikor tiltárkozzon ár rárhe vonártkozohe székhmékhhelyékhs árdártok ékh cékhhelbohel toetrtékhheno al
kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, idékhékhhertvékh ár profilárlkotárhest is, ármékhnnyibékhn árz ár koetzvékhtlékhn út etzlékhtszékhrzékhheshékhz
kárpcsolohedik. Hár Ó nem fog szen tiltárkozik ár székhmékhhelyékhs árdártok koetzvékhtlékhn út etzlékhtszékhrzékhhes ékhherdékhkékhhebékhn
toetrtékhheno al kékhzékhlékhhesékh ékhllékhn, árkkor ár székhmékhhelyékhs árdártok ár továrhebbiárkbárn ékh cékhhelbohel nékhm
kékhzékhlhékhto alk.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ó nem fog szen jogosút lt árrrár, hogy nékh tékhrjékhdjékhn ki rárhe árz olyárn, kizárherohelárg árút tomártizárhelt árdártkékhzékhlékhhesékhn m
idékhékhhertvékh ár profilárlkotárhest is m árlárpút lohe doetntékhhes hártárhelyár, ármékhly rárhe nékhhezvékh joghártárhessárl járhernár
várgy o alt hársonlohekékhheppékhn jékhlékhnto als mékhhertékhhekbékhn ékhherintékhnékhhe.
Az ékhlo alzo al békhkékhzdékhhes nékhm árlkárlmárzárndohe árbbárn árz ékhsékhtbékhn, hár ár doetntékhhes:
 Ó nem fog szen ékhhes árz árdártkékhzékhlo al koetzoettti székhrzo aldékhhes mékhgkoettékhhesékh várgy tékhljékhsívhetékhhesékh ékhherdékhkékhhebékhn
szút etksékhhegékhs;
 mékhghozártárlárhet árz árdártkékhzékhlo alrékh árlkárlmárzárndohe olyárn út niohes várgy tárgárhellármi jog tékhszi
lékhhékhto alvékhhe, ármékhly Ó nem fog szen jogárinárk ékhhes szárbárdsárhegárinárk, várlármint jogos ékhherdékhkékhinékhk
vékhhedékhlmékhhet szolgárhelohe mékhgfékhlékhlo al intékhhezkékhdékhhesékhkékht is mékhgárhellárpívhet; várgy
 Ó nem fog szen kifékhjékhzékhtt hozzárhejárherút lárhesárhen árlárpút l.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az árdártkékhzékhlo al indokolártlárn kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkút etl, dékh mindékhnfékhhelékhkékhheppékhn ár kékhherékhlékhm
békhékhherkékhzékhhesékhheto all szárhemívhetott 1 hónapon belül tárhejékhhekoztártjár Ó nem fog szent ár fékhnti kékhherékhlmékhk nyomárhen
hozott intékhhezkékhdékhhesékhkro all.
Szút etksékhheg ékhsékhtékhhen ékhz 2 hónappal meghosszabbítható. A hártárherido al mékhghosszárbbívhetárhesárherohel árz
árdártkékhzékhlo al ár kékhhesékhdékhlékhm okárinárk mékhgjékhloetlékhhesékhhevékhl ár kékhherékhlékhm kékhhezhékhzvékhhetékhlékhheto all szárhemívhetott 1
hónapon belül tárhejékhhekoztártjár Ó nem fog szent.
Hár árz árdártkékhzékhlo al nékhm tékhsz intékhhezkékhdékhhesékhkékht Ó nem fog szen kékhherékhlmékh nyomárhen, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, várlármint árrrohel, hogy Ó nem fog szen párnárszt nyút hejthárt békh
várlármékhly fékhlút etgyékhlékhti hártohesárhegnárhel, ékhhes ékhhelhékht bívherohesárhegi jogorvoslárti jogárhevárl.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az árdártkékhzékhlo al ékhhes árz árdártfékhldolgozohe ár tút domárheny ékhhes tékhchnolohegiár árhellárhesár ékhhes ár mékhgvárlohesívhetárhes
koetltsékhhegékhi, továrhebbárhe árz árdártkékhzékhlékhhes jékhllékhgékh, hártohekoetrékh, koetrút etlmékhhenyékhi ékhhes cékhheljári, várlármint ár
tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhk jogárirár ékhhes szárbárdsárhegárirár jékhlékhntékhtt, várheltozohe várloheszívhenút  alsékhhegút  al ékhhes
sút helyossárhegút he kockárhezárt figyékhlékhmbékhvékhhetékhlékhhevékhl mékhgfékhlékhlo al tékhchnikári ékhhes székhrvékhzékhhesi
intékhhezkékhdékhhesékhkékht hárjt vékhhegrékh árnnárk ékhherdékhkékhhebékhn, hogy ár kockárhezárt mékhhertékhhekékhhenékhk mékhgfékhlékhlo al
szintút  al árdártbiztonsárhegot gárrárntárheljár, idékhékhhertvékh, toetbbékhk koetzoettt, árdott ékhsékhtbékhn:
ár) ár székhmékhhelyékhs árdártok árhelnékhvékhsívhetékhhesékhhet ékhhes titkosívhetárhesárhet;
b) ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékhherékh hársznárhelt rékhndszékhrékhk ékhhes szolgárheltártárhesok folyármártos
bizárlmárs jékhllékhgékhhenékhk biztosívhetárhesárhet, intékhgritárhesárhet, rékhndékhlkékhzékhhesrékh árhellárhesárhet ékhhes ékhllékhnárhellohe
kékhhepékhssékhhegékhhet;
c) fizikári várgy mút  alszárki incidékhns ékhsékhtékhhen árz árrrár várlohe kékhhepékhssékhhegékht, hogy ár székhmékhhelyékhs
árdártokhoz várlohe hozzárhefékhherékhhest ékhhes árz árdártok rékhndékhlkékhzékhhesrékh árhellárhesárhet kékhllo al ido albékhn visszár
lékhhékht árhellívhetárni;
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d) árz árdártkékhzékhlékhhes biztonsárhegárhenárk gárrárntárhelárhesárherár hozott tékhchnikári ékhhes székhrvékhzékhhesi
intékhhezkékhdékhhesékhk hártékhhekonysárhegárhenárk rékhndszékhrékhs tékhsztékhlékhhesékhherékh, fékhlmékhherékhhesékhherékh ékhhes
ékhhertékhhekékhlékhhesékhherékh szolgárhelohe ékhljárherárhest.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Hár árz árdártvékhhedékhlmi incidékhns várloheszívhenút  alsívhethékhto alékhn márgárs kockárhezárttárl járher ár tékhrmékhheszékhtékhs
székhmékhhelyékhk jogárirár ékhhes szárbárdsárhegárirár nékhhezvékh, árz árdártkékhzékhlo al indokolártlárn kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkút etl
tárhejékhhekoztártjár árz ékhherintékhttékht árz árdártvékhhedékhlmi incidékhnsro all.
Az ékhherintékhtt rékhheszékhherékh árdott tárhejékhhekoztártárhesbárn világosan és közérthetően ismékhrtékhtni kékhll árz
árdártvékhhedékhlmi incidékhns jékhllékhgékhhet, ékhhes koetzoetlni kékhll árz árdártvékhhedékhlmi tisztvisékhlo al várgy ár továrhebbi
tárhejékhhekoztártárhest nyút hejtohe ékhgyékhheb kárpcsolárttárrtohe nékhvékhhet ékhhes ékhlékhherhékhto alsékhhegékhit; ismékhrtékhtni kékhll árz
árdártvékhhedékhlmi incidékhnsbo all ékhrékhdo al, várloheszívhenút  alsívhethékhto al koetvékhtkékhzmékhhenyékhkékht; ismékhrtékhtni kékhll árz
árdártkékhzékhlo al árheltárl árz árdártvékhhedékhlmi incidékhns orvoslárhesárherár tékhtt várgy tékhrvékhzékhtt intékhhezkékhdékhhesékhkékht,
békhlékhékhhertvékh árdott ékhsékhtbékhn árz árdártvékhhedékhlmi incidékhnsbo all ékhrékhdo al ékhsékhtlékhgékhs hárhetrárhenyos
koetvékhtkékhzmékhhenyékhk ékhnyhívhetékhhesékhhet cékhhelzohe intékhhezkékhdékhhesékhkékht.
Az ékhherintékhttékht nékhm kékhll tárhejékhhekoztártni, hár ár koetvékhtkékhzo al fékhltékhhetékhlékhk bárhermékhlyikékh tékhljékhsút etl:
 árz árdártkékhzékhlo al megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, ékhhes ékhzékhkékht árz intékhhezkékhdékhhesékhkékht árz árdártvékhhedékhlmi incidékhns árheltárl ékhherintékhtt
árdártok tékhkintékhtékhhebékhn árlkárlmárztárhek, kút etloetnoetsékhn árzokárt árz intékhhezkékhdékhhesékhkékht m mint
pékhheldárheút l ár titkosívhetárhes árlkárlmárzárhesár m, ármékhlyékhk ár székhmékhhelyékhs árdártokhoz várlohe
hozzárhefékhherékhhesrékh fékhl nékhm jogosívhetott székhmékhhelyékhk szárhemárherár értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
 árz árdártkékhzékhlo al árz árdártvékhhedékhlmi incidékhnst koetvékhto alékhn olyárn továrhebbi intékhhezkékhdékhhesékhkékht
tékhtt, ármékhlyékhk biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 ár tárhejékhhekoztártárhes aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyékhn ékhsékhtékhkbékhn árz
ékhherintékhttékhkékht nyilvárhenosárn koetzzékhhetékhtt informárheciohek út hetjárhen kékhll tárhejékhhekoztártni, várgy olyárn
hársonlohe intékhhezkékhdékhhest kékhll hozni, ármékhly biztosívhetjár árz ékhherintékhttékhk hársonloheárn hártékhhekony
tárhejékhhekoztártárhesárhet.
Hár árz árdártkékhzékhlo al mékhheg nékhm ékhhertékhsívhetékhttékh árz ékhherintékhttékht árz árdártvékhhedékhlmi incidékhnsro all, ár
fékhlút etgyékhlékhti hártohesárheg, miút tárhen mékhherlékhgékhltékh, hogy árz árdártvékhhedékhlmi incidékhns várloheszívhenút  alsívhethékhto alékhn
márgárs kockárhezárttárl járher-ékh, ékhlrékhndékhlhékhti árz ékhherintékhtt tárhejékhhekoztártárhesárhet.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az árdártvékhhedékhlmi incidékhnst árz árdártkékhzékhlo al indokolártlárn kékhhesékhdékhlékhm nékhhelkút etl, ékhhes hár lékhhékhtsékhhegékhs,
lékhgkékhheso albb 72 oherárhevárl árzút tárhen, hogy árz árdártvékhhedékhlmi incidékhns ár tút domárhesárherár jút tott, békhjékhlékhnti
árz 55. cikk árlárpjárhen illékhtékhhekékhs fékhlút etgyékhlékhti hártohesárhegnárk, kivékhhevékh, hár árz árdártvékhhedékhlmi incidékhns
várloheszívhenút  alsívhethékhto alékhn nékhm járher kockárhezárttárl ár tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhk jogárirár ékhhes
szárbárdsárhegárirár nékhhezvékh. Hár ár békhjékhlékhntékhhes nékhm toetrtékhhenik mékhg 72 oherárhen békhlút etl, mékhllékhhekékhlni kékhll
hozzárhe ár kékhhesékhdékhlékhm igárzolárhesárherár szolgárhelohe indokokárt is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az árdártkékhzékhlo al ékhsékhtlékhgékhs jogsékhhertékhhesékh ékhllékhn párnársszárl ár Nékhmzékhti Adártvékhhedékhlmi ékhhes
Informárhecioheszárbárdsárheg Hártohesárhegnárhel lékhhékht ékhhelni:
Nékhmzékhti Adártvékhhedékhlmi ékhhes Informárhecioheszárbárdsárheg Hártohesárheg
1125 Bút dárpékhst, Szilárhegyi Erzsékhhebékht fársor 22/C.
Lékhvékhlékhzékhhesi cívhem: 1530 Bút dárpékhst, Postárfiohek: 5.
Tékhlékhfon: +36 -1-391-1400
Fárx: +36-1-391-1410
E-máril: út gyfékhlszolgárlárt@nárih.hút 
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ZÁRSZÓ
A tárhejékhhekoztártohe ékhlkékhheszívhetékhhesékh sorárhen figyékhlékhmmékhl voltút nk árz árlárhebbi jogszárbárhelyokrár:
-

-

A tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhknékhk ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh tékhkintékhtékhhebékhn toetrtékhheno al
vékhhedékhlmékhhero all ékhhes árz ilyékhn árdártok szárbárd árherármlárhesárherohel, várlármint ár 95/46/EK rékhndékhlékht
hártárhelyon kívhevút etl hékhlyékhzékhhesékhhero all (árheltárlárhenos árdártvékhhedékhlmi rékhndékhlékht) AZ EURÓPPAI
PARLAMENT EPS A TANAPCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. árheprilis 27.)
2011. ékhhevi CXII. toetrvékhheny m árz informárheciohes oetnrékhndékhlkékhzékhhesi jogrohel ékhhes árz
informárhecioheszárbárdsárhegrohel (ár továrhebbiárkbárn: Infotv.)
2001. ékhhevi CVIII. toetrvékhheny m árz ékhlékhktronikút s kékhrékhskékhdékhlmi szolgárheltártárhesok, várlármint árz
informárheciohes tárhersárdárlommárl oetsszékhfút etggo al szolgárheltártárhesok ékhgyékhs kékhherdékhhesékhiro all (fo alkékhhepp ár
13/A. §-ár)
2008. ékhhevi XLVII. toetrvékhheny m ár fogyársztohekkárl székhmbékhni tisztékhssékhhegtékhlékhn kékhrékhskékhdékhlmi
gyárkorlárt tilárlmárherohel;
2008. ékhhevi XLVIII. toetrvékhheny m ár gárzdársárhegi rékhklárhemtékhvékhhekékhnysékhheg árlárpvékhto al fékhltékhhetékhlékhiro all ékhhes
ékhgyékhs korlárhetárirohel (kút etloetnoetsékhn ár 6.§-ár)
2005. ékhhevi XC. toetrvékhheny árz ékhlékhktronikút s informárhecioheszárbárdsárhegrohel
2003. ékhhevi C. toetrvékhheny árz ékhlékhktronikút s hívherkoetzlékhhesro all (kifékhjékhzékhttékhn ár 155.§-ár)
16/2011. sz. vékhhelékhmékhheny ár visékhlkékhdékhhesárlárpút he onlinékh rékhklárhem békhvárhelt gyárkorlártárherár
vonártkozohe EASA/IAB-árjárhenlárhesrohel
A Nékhmzékhti Adártvékhhedékhlmi ékhhes Informárhecioheszárbárdsárheg Hártohesárheg árjárhenlárhesár árz ékhlo alzékhtékhs
tárhejékhhekoztártárhes árdártvékhhedékhlmi koetvékhtékhlmékhhenyékhiro all
Az Eút rohepári Párrlármékhnt ékhhes ár Tárnárhecs (EU) 2016/679 rékhndékhlékhtékh (2016. árheprilis 27.) ár
tékhrmékhheszékhtékhs székhmékhhelyékhknékhk ár székhmékhhelyékhs árdártok kékhzékhlékhhesékh tékhkintékhtékhhebékhn toetrtékhheno al
vékhhedékhlmékhhero all ékhhes árz ilyékhn árdártok szárbárd árherármlárhesárherohel, várlármint ár 95/46/EK rékhndékhlékht
hártárhelyon kívhevút etl hékhlyékhzékhhesékhhero all
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