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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  

 I.  A szabályzat célja  

Jelen szabályzat célja, hogy a PC-School Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17.), adatkezelő valamennyi 

tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítsa az érintettek személyes adatok 

védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak jogszerű 

feldolgozását, illetőleg kezelését. A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” -  

5. cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.  

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak a az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal.  

 II. A szabályzat hatálya 

1. Személyi hatály  

 Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az 

adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység 

természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan 

személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra 

vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, 

valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági 

társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.  

2. Időbeli hatály  

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat 

visszavonásának napjáig áll fenn.  

III. Fogalommeghatározások  

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége, 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 

történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi – jelen esetben a PC-SCHOOL Kft 

alkalmazottja 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 

jog is meghatározhatja;  
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személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;  

harmadik 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;  

az érintett 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;  

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;  

IV. Alapelvek  

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető.  

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat 

kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

 A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus 

állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi 

előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Vállalkozás által végzett adatkezelési- 

és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.  
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Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő 

technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.  

Amennyiben lehetséges, el kell kerülni a személyes adatok kezelését; ha a személyes adat kezelése 

elkerülhetetlen, az Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie a jelen tájékoztatóban közzétett 

elveknek való megfelelés igazolására. Megfelelő eljárásrendeket kell kialakítani annak érdekében, hogy 

az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában bizonyítható legyen az adat 

kezelésének jogszerűsége.  

A fentiekre tekintettel az Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a lehetséges kockázatok 

figyelembevételével a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve 

adott esetben a személyes adatok álnevesítését vagy titkosítását. Az adatkezelés biztonságának 

garantálására bevezetett technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni 

kell, hiányosság feltárása esetén pedig a lehető legrövidebb időn belül intézkedni kell annak 

kiküszöbölésére.  

Az Adatkezelő tevékenységének keretében kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő feladata, hogy 

az érintetteket – adataik felvétele előtt – megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás akkor megfelelő, ha 

egyértelmű, részletes és teljes körű, vagyis az adatkezelés minden lényeges körülményére – különösen 

annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő és (ha annak személye az adatkezelőtől eltér) 

adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra, hozzájárulás visszavonásának módjára 

és esetleges következményére – kitér.  

A tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat 

tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. Az érintettnek adott 

tájékoztatásban az adott adatok kezelésének célját egyértelműen, pontosan és szabatosan kell 

meghatározni, különösen abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének időtartamaként az 

adatkezelési cél elérésének ideje konkrét határidő megjelölése nélkül kerül meghatározásra.  

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.  

Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az  adatkezelés  céljának 

 megvalósulásához  

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 

az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  
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V. Az adatkezelés jogalapja  

1. Az érintett hozzájárulása  

• A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy 

valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.  

• Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:  

o írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,  

o elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett 

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 

egyértelműen jelzi.  

• A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.  

• A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed.  

• Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési 

célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően 

adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja 

szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.  

• 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.  

2. Szerződés teljesítése  

• Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges.  

• A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.  

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más 

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme  

• Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az 

érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.  

• Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.  

• Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése végett szükséges.  
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4. Az adatkezelés célja  

• a Társaság és a személyes adat jogosultja közötti, a Társaság üzletszerű gazdasági 

tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi 

szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. 

ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás 

teljesítése);  

• A Társaság a ecdlonline.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen, 

előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevélszolgáltatás, illetve felhasználó 

előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő 

adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen 

alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait.  

• ecdlonline.hu honlap keresztüli értékesítés lebonyolítása  

• A személyes adatokat az Adatkezelő a VI. pontban foglalt cél eléréséhez szükséges ideig, illetve 

(amennyiben a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét jogszabály nem zárja ki) az érintettek 

hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.  

• A PC-School Kft. ecdlonline.hu címen elérhető portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes 

hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének 

kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük 

közönségünket.  

5. A szolgáltatás ügyfélszolgálata  

Az ügyfélszolgálatot az "PC-SCHOOL" Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft. látja el.  

4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17. www.pcschool.hu 

email: info@ecdlonline.hu 

6. A ecdlonline.hu oldalon történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés  

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel Az adatkezelés 

jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, 

illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a 2000. évi C. Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.  

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám  

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, max. 5 év  

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával: “Elfogadom, hogy a PC-School Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyírfa 

u 17.) által a ecdlonline.hu felhasználó adatbázisában tárolt, a megrendeléskor megadott adataim 

átadásra kerüljenek a SOPHIA vizsgáztató rendszer, valamint a fizetés gateway mint adatkezelő 

részére.  

http://www.pcschool.hu/
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A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, emai cím. Az 

adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók 

visszaigazolása.  

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatok kezeléséről a info@ecdlonline.hu email címen bármikor 

tájékoztatást kérhet, és kérheti azok helyesbítését vagy törlését.  

A www.ecdlonline.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett 

önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adatainak jelen nyilatkozatban meghatározott 

cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.  

Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható.  

7. Az online érdeklődéshez kapcsolódó adatkezelés  

• Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel  

•  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

•  A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám  

•  Az adatkezelés időtartama: az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat 

időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.  

A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt 

rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.  

A www.ecdlonline.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett 

önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél 

érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az 

adatkezelés bármely szakaszában visszavonható.  

8. Küldő webanaltikai és hirdetés-kiszolgálók 

A PC-School Kft.a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat 

használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt 

információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. 

A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja 

elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google 

Inc. a Google AdWords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez 

el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a 

Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé 

más honlapokon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató 

azonosítását egyéb honlapokon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a 

www.google.hu/intl/hu/policies/privacy Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos 

tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: 

www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads   

  

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads
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9. Egyéb  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, 

a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt 

megkeresheti az adatkezelőt. A PC-School Kft.a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos 

célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

 VI. Az adatkezelő  

Az Adatkezelő: "PC-SCHOOL" Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u 17.  

 VII. A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő kizárólag az érintett által, illetve az érintettre vonatkozóan – az érintettel fennálló 

kapcsolat során – vele közölt személyes adatokat kezeli.  

VIII. Az adatok megismerésére jogosultak köre  

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 

jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések 

alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás 

által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.  

IX. Az érintett személy jogai  

1. Tájékoztatáshoz való jog  

• Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését 

megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.  

• Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:  

o az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei;  

o az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  

o a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  

o a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő 

vagy harmadik fél jogos érdekei;  

o adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  

o adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság 

megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. 

cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett 

adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok 
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másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való 

hivatkozás.  

• Az említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 

időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az 

érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:  

o a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól;  

o az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 

adathordozhatósághoz való jogáról;  

o a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 

alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához 

való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét;  

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  

o arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen 

alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a 

személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat 

az adatszolgáltatás elmaradása;  

o a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.  

• Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett 

rendelkezésére bocsátja a következő információkat:  

o az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei;  

o az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  

o a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  

o az érintett személyes adatok kategóriái;  

o a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  

o adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy 

valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá 

a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 

Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett 

adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek 

másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.  

• Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére 

bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges 

következő kiegészítő információkat:  
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o a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai;  

o ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdekeiről;  

o az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 

adathordozhatósághoz való joga;  

o a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 

alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való 

jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét;  

o a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

o a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 

forrásokból származnak-e; és  

o a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára 8 és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.  

• Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet 

erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.  

• Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:  

o az érintett már rendelkezik az információkkal;  

o a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) 

bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés 

esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés 

céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia 

– az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, 

szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;  

o az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedésekről rendelkezik; vagy  

o a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási 

kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, 

bizalmasnak kell maradnia.  

2. Az érintett hozzáférési joga  

• (1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
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jogosult arra, hogy a személyen adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a. az adatkezelés céljai;  

o az érintett személyes adatok kategóriái;  

o azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, 

illetve a nemzetközi szervezeteket;  

o adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

o az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen;  

o a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

o ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ;  

o a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, 

ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

• Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 

vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.  

• Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga  

• 3.1. A helyesbítéshez való jog  

o (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

• 3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

o (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 

alábbi indokok valamelyike fennáll:  

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

más módon kezelték;  

o az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás 

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
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értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, 

és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

o az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az 

adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az 

érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő 

személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;  

o a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

o a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

• Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi 

az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 

forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését.  

• Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:  

o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

o a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) 

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

o a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) 

bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

•  (1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül:  

o az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát;  

o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy  

o az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 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.  
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• Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

• Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség  

• Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés 

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 

bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

• Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

6. Az adathordozhatósághoz való jog  

• (1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, ha:  

o az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a 

személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett 

kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és  

o az adatkezelés automatizált módon történik.  

• Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett 

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 

közötti közvetlen továbbítását.  

• Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az 

említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges.  

• Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

7. A tiltakozáshoz való jog  

• (1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) 

pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást 

is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
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• (2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik.  

• Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

• Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel 

során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást 

egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.  

• Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon 

alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.  

• Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult 

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat 

végrehajtása érdekében van szükség.  

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga  

• (1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

• (2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  

o a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges;  

o b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

o c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  

• A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő 

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 

érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi 

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.  

• A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. 

cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.  

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga  

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. (1) Az érintett a Rendelet 77. cikke 

alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése 

szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.  

• Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
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Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu  

• A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 

Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.  

• A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

o Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 

felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

o Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti 

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 

érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről.  

o A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani.  

o Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy 

döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak 

megküldeni.  

• Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

o A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük 

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, 

minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 

személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették 

az e rendelet szerinti jogait.  

o Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az 

ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 

bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a 

közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

10. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás  

• (1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

• (2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és 

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az 

adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és 

elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az 

adatkezelő által az adatvédelmi 14 incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  
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• (3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő 

feltételek bármelyike teljesül:  

o az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása 

–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 

számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

o az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben 

említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  

o a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést 

kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.  

• (4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal járe, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) 

bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.  

X. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás  

• Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését 

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére a PC-

School Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is 

rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.  

• A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

• Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

• Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

• A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban 

részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést 
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(visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok 

helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az 

adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az 

érintett számára.  

• Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt 

– túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat 

fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

• A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt 

terheli.  

• A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 

Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 

további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását 

kérheti.  

• a PC-School Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés 

célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a 

bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.  

XI. Adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás  

• Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében 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.  

• Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, 

mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által 

titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, 

ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné 

teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen 

elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.  

• Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot 

folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása 

céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

• Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes 

felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 

történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat 

is.  

• Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.  

• Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:  

o ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit 

és hozzávetőleges számát;  
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o közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  

o ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  

o ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 

hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

• Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.  

• Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 

nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében 

foglalt követelményeknek való megfelelést.  

 XII. Az adatkezelés biztonsága  

Az Adatkezelő – a GDPR 5. cikk (1) bek. f) pontjában, valamint 25. cikkében foglaltakkal összhangban – 

gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az Adatkezelő 

az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat 

alkalmaz, amelyek biztosítják a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségét, 

illetve az adatok jogellenes megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, 

törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését, így alkalmasak a GDPR, az Infotv. valamint az egyéb 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítésére.  

a PC-School Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

• változatlansága igazolható (adatintegritás);  

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A PC-School Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő 

védelmi szintet nyújt.  

A PC-School Kft.az adatkezelés során megőrzi  

• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  

• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét;  

• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök.  

A PC-School Kft., valamint partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
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számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az 

üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.  

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól 

(email, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 

tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására 

vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható 

óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést 

rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A 

rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 

ellenőrzését is.  

 XIII. Az adatkezelésre jogosultak  

Az adatkezelésre kizárólag az Adatkezelő, valamint az erre felhatalmazott munkavállalói, vele 

szerződéses viszonyban álló megbízottai, partnerei (adatfeldolgozói) jogosultak. 

 XIV. Az adatfeldolgozás  

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy 

részére a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást az Adatkezelőre 

vonatkozó jogszabályi kötelezettség írja elő. Az Adatkezelő adatfeldolgozó igénybevételéről az 

érintetteket előre tájékoztatja. Az Adatkezelő a számviteli és adójogszabályban előírt kötelezettségek 

teljesítésébe vele szerződéses viszonyban álló könyvelőirodát von be, ennek során is biztosítja az 

érintettek személyes adatainak védelmét.  

 XV. Az érintett jogai és kötelezettségei 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől – az adott ügyfajta által szükséges és lehetséges 

gyakorisággal és részletességgel – visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt, illetve 

az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, és az 

adatkezelést érintő minden releváns információról. 

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az 

adatkezelés szükséges az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy az érintettre 

vonatkozó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az Adatkezelő, valamint utasításai alapján adatfeldolgozói a személyes adatot indokolatlan késedelem 

nélkül törlik, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy 

a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az Adatkezelőre 

vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az érintett bármikor 

visszavonhatja hozzájárulását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Adatkezelő (és 

adatfeldolgozói) a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törlik. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
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• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;  

• az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását  

• kéri;  

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  

A korlátozás ideje alatt az Adatkezelő és adatfeldolgozói a személyes adatokat a tároláson kívül más 

célra nem használhatják. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül ingyenesen tájékoztatja az érintettet a személyes 

adatainak kezelésével összefüggő kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy azok elmaradásáról, 

az indokok és a jogorvoslati lehetőségek ismertetésével. Szükség esetén, a kérelem összetettségére 

vagy a kérelmek számára tekintettel e határidő két hónappal meghosszabbítható. Az esetleges 

meghosszabbításról az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet.   

Az érintettek a GDPR 21. cikk (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltakozhatnak személyes adataik 

kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

egy hónapon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A tiltakozás megalapozottsága esetén az Adatkezelő a 

tiltakozással érintett személyes adatokat nem kezelheti tovább.  

Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely 

adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.  

 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, 

aki bármely más személy adatával visszaél.  

Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során nem oszthat 

meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely (a) mások becsületét, méltóságát sérti; (b) 

valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz; 

(c) valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó 

szándékkal szidalmaz.  

Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa 

meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti 

előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további 

értesítés nélkül törölje őt.  

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében 

az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető 

jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos 

intézkedés egy demokratikus társadalomban: 

• nemzetbiztonság; 

• honvédelem; 
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• közbiztonság; 

• bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel 

szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

• az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az 

Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a 

költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 

• a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

• a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése 

és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

• az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok 

ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; 

• az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

• polgári jogi követelések érvényesítése. 

Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak 

legalább: 

• az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 

• a személyes adatok kategóriáira, 

• a bevezetett korlátozások hatályára, 

• a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó 

garanciákra, 

• az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelő  kategóriáinak meghatározására, 

• az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az 

adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 

• az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 

• az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez 

hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 

 XVI. Egyéb rendelkezés  

1. A PC-School Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, 

bármilyen okból is következtek be:  

• Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.  

• Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk 

akadálytalan működését és a vásárlást.  

• Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. - Bármely 

levél - függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen 

adat elvesztése.  

• Bármely szoftver nem megfelelő működése.  

• Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.  

2. A PC-School Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen 

eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.  
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3. Oldalunkon szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait, bármikor, értesítési és 

bárminemű egyéb kötelezettség vállalása nélkül.  

4. A PC-School Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül 

megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy 

megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, 

működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a PC-School Kft. felelősséget 

nem vállal.  

5. A PC-School Kft., mint a www.ecdlonline.hu oldal üzemeltetője, előzetes bejelentés nélkül 

megváltoztathat bármilyen árat, termékleírást, vagy határidőt. A változás az oldalon történt 

megjelenés időpontjától lép életbe, a változás időpontjáig leadott megrendelésekre nincs hatással.  

6. Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.ecdlonline.hu 

oldalon.  

7. Minden vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.  

8. Az oldal bármely elemének felhasználásához a PC-School Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges.  

9. Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020. 10. 20. napjától visszavonásig hatályos. Az Adatkezelő 

fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban 

nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

Kelt: Nyíregyháza, 2021. október 20. napján.  

 


