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BEVEZETÉS 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a 

továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő 

intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő 

elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.   

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 

törvény is előírja. 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi 

kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A tájékoztatást közzé kell tenni a Szolgáltató honlapján, vagy az érintett 

személy részére kérésére meg kell küldeni.  

 

Az S.K. DUO Kft. ügyvezetője, mint adatkezelő magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget 

vállalok arra, hogy tevékenységemmel kapcsolatos minden adatkezelés 

megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott elvárásoknak.  Fenntartom magamnak a jogot jelen 

tájékoztató megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról 

kellő időben értesítem vásárlóinkat. 

Elkötelezett vagyok ügyfeleink és partnereink személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartom ügyfeleink információs 

önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rendelkezésemre 

bocsátott személyes adatokat csak célhoz kötötten, bizalmasan kezelem, 

és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.   
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I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE, MEGNEVEZÉSE 

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) az S.K. 

DUO Kft-n belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. Az S.K. DUO 

Kft. a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, 

ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, 

egyéb hasznosítása; ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) 

nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, 

értékbecslés, stb.). AZ S.K. DUO Kft. által nyújtott szolgáltatásokról 

részletes információ elérhető a www.skduo.hu weboldalon. 

1. Adatkezelő 

Név:   S.K. DUO Kft. - S.K. DUO Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám:  13-09-171215  
Adószám:    24990589-1-13  
Székhely:    2117 Isaszeg, Jegenye utca 26. 
Telefon:    +36 70 326 1433 
E-mail:    skduokft@gmail.com 
Honlap:    www.skduo.hu 
(a továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató/Társaság)  
  

1. A kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő a természetes személyek alábbi adatait kezeli: 

Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, 

születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, 

állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító 

okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett 

személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az 

igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, 

jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) 

esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, 

figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés 

teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése. 

 

 

 

http://www.skduo.hu/
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Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont 

szerinti adatok mellett az Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy 

az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár 

el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó 

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett 

közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem 

természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, 

beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a 

tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az 

adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelő és az Érintett 

között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti 

kötelezettség teljesítése. 

 

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail 

cím. Az adatok megadása az Adatkezelő és az Érintett közötti 

kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett 

nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az 

Adatkezelő nem tudnak kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást 

nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe 

kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell 

adnia. 

 

Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, 

alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges 

tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos 

információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása 

kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelő nem tudják a 

szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni. 

 

Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlan 

felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben 

megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és 

beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak 

lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül 

azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az 

Adatkezelő informatikai rendszerében tárolásra kerül. 
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Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant 

keres, az Adatkezelő kezeli az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra 

vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés). 

 

Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelő számlát 

állít ki, kezeli a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, 

szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege). 

 

Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az 

Adatkezelő között jogvita alakul ki az Adatkezelő kezeli az igény 

jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az 

igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat. 

 

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK 

 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.) 
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes 
beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a 
következő tájékoztatást adjuk: 
 
 

1. Vállalkozásunk IT szolgáltatója  

Szolgáltatónk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót 
vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás és ügyviteli 
rendszer)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk 
tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa 
végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.  
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Ezen adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:   

Cég neve:   InterPont Plus Kft. 
Székhely:    1158 Budapest, Szűcs István utca 25/a. 
Cégjegyzékszám:  01-09-073563 
Adószám:    10479276-2-42 
Ügyintéző:    Gregor Tamás 
Telefon:    +36 1 414 0667 Fax: +36 1 414 0668 
Weboldal:    www.ingatlanforras.hu 
Kezelt adatok köre a kapcsolattartáshoz szükséges adatok: ügyfél neve, 
e-mail címe, telefonszáma. 
 
 

2. Postai szolgáltatások   

Ezen adatfeldolgozó megkapja a postaküldemény kézbesítéséhez 

szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe), és ennek 

felhasználásával kiszállítja a címzett részére:    

Cég neve:  Magyar Posta Zrt.   

Cégjegyzékszám:  01-10-042463  
Adószám    10901232-2-44  
Székhely:    1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Telefonszám:   06-1-767-8282 
E-mail:    ugyfelszolgalat@posta.hu 
Honlap:    https://www.posta.hu 

  

3. Könyvelés, számviteli szolgáltatás  

A Társaság számlaforgalmának könyvelése céljából a szerződött 

könyvelőnek, adatfeldolgozónak átadja a számlákon lévő vevőadatokat 

(név, lakcím), valamint a könyvelő a szerződött partnerek adatait is 

megkapja. (szerződéses adatok, számlázási név, lakcím) 

Cégnév:   ADVERT KFT  
ADVERT Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám:  01-09-265602  
Adószám:    10857944-2-42  
Székhely:   1173 Budapest, Pesti u. 474. 
Tel/Fax:    +36 1 / 254-0490 
E-mail:    info@advert.hu 

https://www.posta.hu/
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III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK 
BIZTOSÍTÁSA 

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

(1)  Amennyiben a Szolgáltató hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván 

végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az jelen 

adatvédelmi tájékoztató mellékletében meghatározott adatkérő lap 

szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.  

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Szolgáltató internetes 

honlapjának  megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, 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.   

(3) 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.  

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja 

meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási 

szerződés megkötése  - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más 

ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető 

és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az 

érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, 

amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 

(5) A Szolgáltató nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan 

személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek 

nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell 

lehetővé tenni, mint annak megadását.  

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, 

az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének 

hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további 

külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 

visszavonását követően is kezelheti. 
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2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés  

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok 
körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a 
címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.  

 

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az 
érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály 
határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben 
közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az 
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen 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, 
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi 
kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. A tájékoztatásnak 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. 

 

3.  Az érintett jogainak elősegítése 

A Szolgáltató valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az 
érintett jogainak gyakorlását. 

  

3.  Az adatkezelés időtartama 

A Szolgáltató a honlapon az adatokat a regisztráció érvényességéig 

tárolja, számviteli nyilvántartásaiban az adatmegőrzés jogszabály alapján 

történik, melynek mértéke 8 év, a Pénzmosás megelőzéséről szóló 2017. 

évi LIII. tv. szerint az átvilágítási adatokat 8 évig őrizzük.  
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IV. FEJEZET LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A SZOLGÁLTATÓ 
HONLAPJÁN  -  TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) 
ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, 

és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet 

(session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.  

 

1. Általános tájékoztatás a sütikről  

1.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal 

küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az 

eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A 

sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de 

korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az 

adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén 

lévő adatokat módosítja. 

1.2.  A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva 

szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az 

oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye 

abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van 

tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal 

üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az 

oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, 

ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető. 

1.3.  A sütik fajtái:  

1.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) 

sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, 

ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, 

hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id 

letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így 

biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke 

nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, 

ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek 

generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, 

amik  a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy 

böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig). 
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1.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, 

amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában 

szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a 

sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.  

1.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a 

"teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek 

információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon 

belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően 

harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords,  vagy 

Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

cookie-usage 

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

 

1.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes 
cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A 
legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a 
sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy 
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden 
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken 
tájékozódhat 
• Google 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-
tiltasa-amit-weboldak-haszn 
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-
hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-
hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-
hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-
hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
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privacy-faq 
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, 
hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy - szolgáltatások nem fognak 
megfelelően működni cookie-k nélkül.  

 

2.  Tájékoztatás a S.K. DUO Kft. honlapján alkalmazott sütikről, 
illetve a látogatás során létrejövő adatokról 
 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell 
határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelő személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 
 

2. Szükségszerű cookiek”, „Funkcionális cookiek”, „a weboldal 

statisztikájának kezeléséért felelős cookie”, „Online hirdetési viselkedést 

követő cookiek” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem 

szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, 

dátumok, időpontok 

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

5. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók 

nyomon követése. 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az 

adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok 

látogatásának befejezéséig tart. 

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelő személye: A 

cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

 

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 

érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont 

beállításai alatt. 

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, 

amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus 

hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az 

előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak 

feltétlenül szüksége van. 

 

GoogleAdwords konverziókövetés használata 

1. A „GoogleAdWords” nevű online reklámprogramot használja az 

adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google 

konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. 

elemzőszolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 

94043, USA; „Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy 

a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. 

Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak 

semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható 

általuk. 

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a 

cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy 

Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

4. Minden GoogleAdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az 

AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével 

szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést 

választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az 

ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető 

címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan 

információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót 

azonosítani lehetne. 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt 

elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének 

lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési 

statisztikákban. 
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7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az 

alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 

A GoogleAnalytics alkalmazása 

1. Az S.K. DUO Kft. honlapja a GoogleAnalytics alkalmazást használja, 
amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A 
GoogleAnalytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, 
amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által 
látogatott weblap használatának elemzését.  
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal 
létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére 
kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a 
Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 
államokban előzőleg megrövidíti.  
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő 
továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. 
Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az 
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 
Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a 
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a 
weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat 
teljesítsen.  
4. A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészője által 
továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-
k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával 
megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben 
előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes 
körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse 
és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a 
következő linken elérhető böngésző plugint. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
 
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során 
kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon 
megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba 
léphet az adatkezelővel. 
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-
on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, 
valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, a célhoz 
kötöttség megszűnésekor, de létre nem jött ügylet esetén legkésőbb 2 év 
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után törli. Szerződéses kötelem létrejötte esetén a szerződés teljesülését, 
megszűnését követő 8 évig tároljuk a Pmt. szerinti adatokat.  
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor 
adunk tájékoztatást. 
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása 
alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles 
tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok 
rendelkezésre bocsátására. 
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az 
a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit 
és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
Adatbiztonság 
1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési 
műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, 
vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen  
 a jogosulatlan hozzáférés,  
 a megváltoztatás,  
 a továbbítás,  
 a nyilvánosságra hozatal,  
 a törlés vagy megsemmisítés,  
 a véletlen megsemmisülés és sérülés,  
 az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 
4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok 
megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy 
felhasználása megakadályozása érdekébenaz adatkezelő gondoskodik: 
 a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, 

üzemeltetéséről,  
 a szolgáltatásnyújtásbanrésztevő munkatársai ellenőrzött 

kiválasztásáról, felügyeletéről,  
 a részletes üzemeltetési,kockázatkezelési és szolgáltatási 

eljárásrendek kiadásáról. 
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6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat 
 a jogosult számára rendelkezésre álljon, 
 hitelessége és hitelesítése biztosított, 
 változatlansága igazolható, 

legyen. 
 
7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere 
véd többek között 
 
 a számítástechnikai csalás,  
 a kémkedés,  
 a számítógépvírusok, 
 a spam-ek,  
 a hack-ek 
 és egyéb támadások ellen. 

 
 . 
  

V. FEJEZET – A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ 
ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA   

 

A Társaság-adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a 

megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, 

körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket 

hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 

szintű adatbiztonságot garantálják.. A Társaság a személyes adatok 

kezeléséhez az 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 Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen.   
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A Társaság és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai 

rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott 

csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

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 (e-mail,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 az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. 

A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági 

eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági 

esemény esetében.   A Társaság, mint adatkezelő nyilvántartja az 

esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvos-lására tett 

intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Társaság 

késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az 

adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az 

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve 

 

 

VI. FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY 
JOGAIRÓL 

 

a./ Az érintett jogai röviden összefoglalva: 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett 

joggyakorlásának  elősegítése   
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az 

érintettől gyűjtik 
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó 

információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  
szerezte meg 

4. Az érintett hozzáférési joga 
5. A helyesbítéshez való jog 
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6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az 

adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
9. Az adathordozhatósághoz való jog 
10. A tiltakozáshoz való jog 
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a 

profilalkotást 
12. Korlátozások 
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági 

jogorvoslathoz való jog) 
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 

bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
 

b./ Az érintett jogai részletesen:  

 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett 
joggyakorlásának  elősegítése   

 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek 

címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más 

módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az 

érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon 

igazolták az érintett személyazonosságát. 

1.2. Az adatkezelőnek elő kell  segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.  
 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott 

intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két 

hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.  
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1.4. Ha az adatkezelő 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 valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló 

tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a 

Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.  

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. 

 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az 
érintettől gyűjtik 

 
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről 

és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást 

kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: 

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,  
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),   
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az 

adatkezelés jogalapjáról, 
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az 

adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,  
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik 

- , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;  
f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik 

országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 
személyes adatokat. 

 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az 

adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell 

tájékoztatnia:  

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 
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b) 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; 

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a 
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, 
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
e) 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; 

f) az  automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, 
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról,  
és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen 
várható következményekkel bír. 

 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő 

célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést 

megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden 

releváns kiegészítő információról. 

 

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. 

cikke tartalmazza.  

 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó 
információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle 
szerezte meg 

 

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte 

meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől 

számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az 

érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel 

való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel 

is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való 
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közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és 

információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, 

valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az 

adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.  

 

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz 

való jog) írtak irányadók.  

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.  

 

 

4. Az érintett hozzáférési joga 

 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-

e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).  

 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, 

hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk 

szerinti megfelelő garanciákról. 

 

4.3. Az adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért 

további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel.   

 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 

15. cikke tartalmazza.  

 



 22 

5. A helyesbítéshez való jog 

 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat.  

 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy 

kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 

útján történő – kiegészítését is. 

Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 

 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 
6.1. 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  

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

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

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés 

szükséges 

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

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
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ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 
feladat végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog 
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. 

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. 

cikke tartalmazza.  

 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén 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.  

 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) 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; 

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

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

d) az érintett 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. 

 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen 

tájékoztatni kell. 
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A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 

 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az 
adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi 

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. 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.  

 

9. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel 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 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok Adatkezelő közötti közvetlen 

továbbítását is.  

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a 

Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). 

Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, 

ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.  
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10. A tiltakozáshoz való jog 

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat 

végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló 

kezelése 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. 

10.2. 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. 

10.3. Ezen  jogokra 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. 

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére 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. 
 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet  cikke tartalmazza. 
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11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a 
profilalkotást 

 

11.1. 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. 

 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

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

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 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 

11.3. Az előbbi  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 további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza. 

 

12. Korlátozások 

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és 

kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a 

korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges 

tartalmát.  

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.  
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13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal 

jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 

adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az 

érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és 

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni 

kell legalább a következőket: 

 

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; 

c) 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. 

 

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek 

bármelyike teljesül: 

a) 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; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további 
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és 
szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) 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. 

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.  
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14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
(hatósági jogorvoslathoz való jog) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál 

– különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a 

feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett 

megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 

Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, 

köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél 

jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.  

 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 

 

15.1. 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. 

 

15.2. 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 benyújtott panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság 

székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

 

15.4. 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. 
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E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.  

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 
bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó 

jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez 

való 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. 

16.2. 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. 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.  
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VII. Panaszkezelés 

Amennyiben Ön adatvédelemmel kapcsolatban panaszt kíván tenni, ezt 

az adatkezelő postai, vagy e-mail címén, esetleg honlapunkon is 

megteheti írásban.  

Székhely:    2117 Isaszeg, Jegenye utca 26. 
E-mail:    skduokft@gmail.com 
Honlap:    www.skduo.hu 
 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

lehet élni. Fontos tudni, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás alapján  a 

Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben 

az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az 

adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával 

kapcsolatban. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

 

 

Isaszeg, 2018. május 25. 

 

S.K. DUO Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


