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Adatkezelő megnevezése 
 
Softemit Informatikai Kft (továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhely, levelezési cím: 2093 Budajenő, Füzes u. 7. 
Email: info@softemit.hu 
Telefon: +36 26 571-046 
Cégjegyzékszám: 
Vonatkozó honlapok: www.metrumwebposta.hu 
 www.elzawebposta.hu, (továbbiakban együttesen: Honlap) 
 
Az Adatkezelő a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve 
azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adat gyűjtése és 
kezelése kizárólag a törvényeknek megfelelően történik. 
 
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja 
 

- meghatározza az Adatkezelőnél a személyes adatok kezelését, valamint a személyes adatokat 
tartalmazó számítógépes nyilvántartások kezelésének a rendjét. Az Adatkezelőnél papíralapú 
adatkezelés nem történik. 

- biztosítsa az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság követelményeinek az érvényesülését,  
- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, 

jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, 
- és szabályozza az Adatkezelő - személyes adatok kezelésére vonatkozó - adatkezelés rendjét, 
- az érintetteket a személyes adataik kezelésének körülményeiről tájékoztassa. 

 
Személyi és tárgyi hatálya 
 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi adatkezelést, adatfeldolgozást végző 
munkavállalójára, az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyre, 
illetve egyéb szervezetre a velük kötött szerződésben, valamint titoktartási nyilatkozatban rögzített 
mértékben. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő bármely szervezeti egységénél folytatott 
valamennyi – személyes adatokat érintő – számítógépes és manuális adatkezelésre, illetve 
adatfeldolgozásra. 
 
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 
 
A személyes adatok:  
 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 
végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság"); 

 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon ("célhoz kötöttség"); 
 
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság"); 
 
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság"); 

 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 
kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
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statisztikai célból megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel 
("korlátozott tárolhatóság"); 

 
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai 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 ("integritás és bizalmas jelleg").Az adatkezelő 
felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására ("elszámoltathatóság"). 

 
A szabályzat fogalom-meghatározásai: 
 
„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; 
 
„személyes adatok különleges kategóriái”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási 
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi 
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok kezelése tilos. Különleges adatkategóriának minősül továbbá a büntetőjogi 
felelősség megállapítására, bűncselekményekre vonatkozó személyes adat, valamint fokozott védelem 
alatt állnak a gyermekek személyes adatai; 
 
„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; 
 
„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; 
 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából; 
 
„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 előrejelzésére használják; 
 
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai 
és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
 
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető; 
 
„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; 



 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg 
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 
„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; 
 
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden 
olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó 
egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta 
elemzéséből ered; 
 
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti 
a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 
 
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 
 
„tevékenységi központ”: 
 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión 
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és 
eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén 
hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések 
végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi 
központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión 
belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik 
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, 
ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben 
végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet 
szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak; 

 
„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely 
az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet 
értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában; 
 
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 
egyesületeket is; 
 
„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 
 



„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az 
Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy 
közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ; 
 
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi 
szerv; 
 
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 
következő okok valamelyike alapján érint: 
 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 
rendelkezik tevékenységi hellyel; 

 
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 

felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 
 
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 
 

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 
 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban 
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

 
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül 
sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően 
jelentős mértékben érint érintetteket; 

 
„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, 
hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó 
tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a 
döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a 
személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 
 
„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(19. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás; 
 
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt 
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy 
amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 
 
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
 
Az adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban: GDPR) 

 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 
 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 
 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
 
A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés célja 



 

 
személyes adat 

 
az adatkezelés célja 
 

 
név 

 
a szolgáltatást megrendelő neve a 
kapcsolattartáshoz szükséges 
 

 
email cím 

 
az email cím a kapcsolattartáshoz szükséges 
 

 
számlázási név 
(amely lehet természetes személy neve) 

 
a számlázási név a számlaadási 
kötelezettséghez szükséges 
 

 
telefonszám 

 
a telefonszám a kapcsolattartáshoz szükséges 
 

 
számlázási cím 

 
a számlázási cím a számlaadási 
kötelezettséghez szükséges 
 

 
A szolgáltatás megrendelése a megrendelés űrlap kitöltésével történik. Az adatok megadását követően 
Adatkezelő e-mailben értesíti Érintettet a megrendelés sikerességéről. Az adatközlés önkéntes, Érintett 
nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában, egyes esetekben (például 
magánszemélyként történő rendelés esetén) nem tudja megrendelni Adatkezelő által nyújtott 
szolgáltatásokat. 
 
Technikai adatok 
 
A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, 
az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok 
naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz az Érintettek nem, csak az 
Adatkezelő fér hozzá. 
A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében használja fel. 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
Az Adatkezelő a szolgáltatást megrendelő személyes adatait szerződés alapján kezeli, a szerződés 
alapja a szolgáltatás megrendelése (vásárlás, amelyet a szolgáltatási szerződést hoz létre), illetve jogi 
kötelezettség teljesítése a számviteli szabályok szerint.  
 
Az adatkezelés időtartama  
 
Az Adatkezelő a szoftvermegrendelő személyes adatait a szerződés alapján a keletkezésüktől számított 
öt évig tartja nyilván és kezeli. 
 
További adatkezelő 
 
A szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó számlák kiállítója a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Oktatási Központ Kft (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.) amelyről a megrendelő a szoftvervásárlás 
Általános Szerződési Feltételeiben (WebPosta ÁSZF) 
/https://www.mkvkok.hu/refreg/2016/static/ASZF.pdf/ is tájékozódhat. A szolgáltatás megrendelése és 
a számla kiállítása céljából megrendelő az adatait (úm. név, e-mailcím és számlázási adatok) a 
https://app.metrumwebposta.hu/regisztracio/?package=1 linken keresztüli megrendelés alapján adja 
meg a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft, mint adatkezelő részére.  

A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a számla kibocsátását követő 8. év december 31-
éig. 
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Hírlevélre történő feliratkozása  
 
Érintett a megrendelés során igényelhet hírlevelet. Adatkezelő hírlevelet kizárólag a szolgáltatás 
újdonságairól küld. A nyilatkozatát a hírlevélre feliratkozó bármikor korlátozás és indokolás nélkül, 
ingyenesen visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségein, illetve a mindenkori hírlevélben található 
„Leiratkozás” linkre kattintva, vagy a leiratkozási szándékot e-mailben jelezve az info@softemit.hu e-
mail címre megküldött elektronikus levélben. 
 
Adatbiztonság 
 
Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott személyes adatok 
biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. 
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes 
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 
 
Adatkezelő a Honlapot kiszolgáló virtuális szervert az ATW Internet Kft-nél bérli (H-1138 Budapest, 
Esztergomi út 66. fsz. 1., www.atw.hu) Adatkezelő 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 fenti 
kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve 
az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. 
 
Adatvédelmi incidens 
 
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 eredményez. Adatkezelő 
nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, 
annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – 
kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan 
késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Érintettet és a felügyeleti hatóságot az 
adatvédelmi incidensről. 
 
Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
 

- 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; 

 
- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) 
bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 
- 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. 

 
Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
 
Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, 
továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e 
pontban megadott elérhetőségek útján. 
 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes 
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adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy 
zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen. 
 

- Érintettek jogai 
- Hozzáférési jog 
- Helyesbítéshez való jog 
- Törléshez való jog 
- Adatkezelés korlátozásához való jog 
- Adathordozhatósághoz való jog 

 
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
Levelezési cím: Softemit Informatikai Kft. 2093 Budajenő, Füzes u. 7. 
E-mail: info@softemit.hu 
Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő 
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 
 
Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, 
írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást. 
 
Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes 
adatait az Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem 
beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra 
helyreállíthatók. 
 
Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 
15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján 
szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 
 
Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, 
vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha 
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra. 
 
Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre 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 Adatkezelő, 
amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. 
 
Érintett a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az 
érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) 
bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. 
Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, 
Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is. 
 
Érintett tájékoztatását Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben 
és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás 
megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. 
 
Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta 
meg Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő 
személy személyazonosságának megállapítása céljából. 
 
Cookie-szabályzat 
 
A Honlapon cookie-kat használunk.  
 
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó 
számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a Honlap 
meglátogatásakor. 
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Nem alkalmazunk, és nem engedélyezünk a weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen 
harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek. 
 
Mire használjuk a cookie-kat? 
 
A Honlap a cookie-k segítségével tartja nyilván a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret 
beállításokat a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím, a hozzáféréshez 
használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja Ezeket az adatokat kizárólag 
belső és statisztikai célokból rögzítjük. 
 
Honlap által használt következő cookie-típus 
 
Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ideiglenes adatok, a böngészés végéig 
kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a Honlappal kapcsolatos egyes 
funkciók megfelelő működéséhez. 
 
Egyéb rendelkezések 
 
Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen 
Adatvédelmi nyilatkozatot az Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő 
akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép 
hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen 
esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben 
felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési 
gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 
adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének 
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe 
szolgáltatást. 
 
Jelen tájékoztató hatályos 2018. november 1. napjától kezdődően. 
Kelt: Budapest, 2018. október 31. 


