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MELLÉKLET 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése 

 

 
Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete 
azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az 
érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára 
jellemző ismeret is. Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki 
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 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 Az 
alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható. 
 
 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGA 

 
A Szervezet elsősorban az érintettektől jut személyes adataik birtokába, az ADATKEZELŐ a következő információkat bocsátja kérés 
esetén az érintett rendelkezésére: 

 a Szervezet és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

 a Szervezet adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei; 

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

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik 
országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;  

 a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 
szempontjai; 

 ha az adatkezelés jogalapja az érdekmérlegelés, akkor a Szervezet jogos érdeke;   

 az a tény, hogy az érintett 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; 

 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, 
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

 a NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

 a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 
származnak-e; 

 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, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír; 

 a honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó 
látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától 
függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer 
automatikusan statisztikai adatokat generál. 

 az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági 
statisztikák elkészítésére használja. 

 a Leendő ügyfelek a Szolgáltatás Igénylő internetes nyomtatvány kitöltésével és jelen dokumentum elfogadásával 
járul hozzá a megadott adatainak kezeléséhez. 

 a tájékoztatás jogának gyakorlása csak a Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.  

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA 

 
A Szervezet az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, akkor kérés esetén a következőkről tudja tájékoztatni: 

 az adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 
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 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; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai; 

 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; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

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

 az 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. 

A Szervezet az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát külön kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 
érintett által kért további másolatokért a Szervezet 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. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások 
jogait és szabadságait.  
  

A HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG 
 
Az érintett kérésére a Szervezet indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint - 
figyelembe véve az adatkezelés célját - az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek 
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
A Szervezet az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az 
adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik; 

 az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen; 

 a személyes adatokat a Szervezetre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A Szervezet minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a 
Szervezet tájékoztatja e címzettekről. 

 AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 

 
Az érintett kérelmére a Szervezet korlátozza az adatkezelést, ha  

 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 

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

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

 az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; 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. 

A Szervezet minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes 
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  
  

https://consilisdata.hu/adatvedelem/


    

 

3 

DPO: https://consilisdata.hu/adatvedelem/  

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 

 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Szervezet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa, ha 

 az adatkezelés a Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik vagy 

 az adatkezelés automatizált módon történik.  

 az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a Rendelet szabályait kell 
alkalmazni.  

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

 
Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés 
ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Erre a 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. 
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