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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

https://vaan.hu weboldal 

(Hatályos: 2021.02.15. napjától) 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat 
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 (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően 
kezelje, tárolja, felhasználja. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: 
Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés 
jogalapjáról, időtartamáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását 
részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, 
amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.  

A tájékoztató kiterjed az adatkezelő https://vaan.hu weboldalon folytatott tevékenysége során felmerülő összes 
adatkezelésre. Az adatkezelő teljeskörű Adatkezelési Tájékoztatója elérhető székhelyén. 

   

ADATKEZELŐ  

 Az adatok kezelését Mátyás Lászlóné egyéni vállalkozó végzi.  

 Név:  Mátyás Lászlóné egyéni vállalkozó 

Székhely:  4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 43. I/3. 

Adószám:  61810956-1-35 

Nyilvántartási szám: 07025174 

Telefonszám: +36 (70) 606 

E-mail cím: info@vaan.hu 

   

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 
(GDPR 4. cikk 2. pontja); 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pontja); 

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 [GDPR 4.cikk 12. pont]; 
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Érintett: az Adatkezelés során azonosítható természetes személy, így különösen az Adatkezelő munkavállalói, 
vállalkozói, üzleti partnereinek képviselői és más célból érkező látogatói, valamint az Adatkezelő területére 
belépő egyéb személyek; 

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. 

Személyes adat: azonosított vagy akár közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ, jelen szabályzat alkalmazásában elsősorban képmás; 

 

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA  

Kapcsolatfelvétel 

Az adatkezelő weboldalán a látogató kapcsolatba léphet az adatkezelővel.  

Az érintett a kapcsolatfelvételi űrlap igénybe vételével jelezheti, hogy érdeklődik az adatkezelő szolgáltatásai 
iránt.  

Kezelt adatok köre: a látogató neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma.  

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési 
Tájékoztatóját és hozzájárulását adja adatainak a kapcsolatfelvétel céljából történő kezeléséhez.  

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel. 

Adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. § (1) bek. b) 
pont) 

Adatkezelés időtartama: kapcsolatfelvételt követően – amennyiben szerződés nem jön létre a felek között - az 
adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait.  

Az érintett az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlap használatával kapcsolatban akként nyilatkozik, 
hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az 
adatkezelővel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő 
hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. 
Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett 
szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.  

Szerződés létrejötte, kapcsolattartás 

Amennyiben megállapodás születik az érintett és az adatkezelő között, úgy ezt követően az adatkezelés célja, 
hogy a szerződés érvényesen és hatályosan létrejöjjön és a teljesítés szerződésszerű legyen. 

Kezelt adatok köre: érintett neve, természetes személyazonosító adatai közül legalább az anyja neve, vagy a 
születési helye és ideje, lakóhelyének címe, e-mail címe és/vagy telefonszáma. 

Az adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, kapcsolattartás a felek között. 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését /megszüntetését követő 8 év. 

Adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. § (1) bek. b) pont) 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. 

 

Cookie kezelés  

A cookie-kra vonatkozó tájékoztatás külön dokumentumban található. 
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ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

Adatkezelés az Érintett hozzájárulása alapján  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő az Érintett hozzájárulását személyes adatai 
kezeléséhez írásban szerzi be. 

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 olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik 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. Az 
Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás 
megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

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. 

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 

Az adatkezelés 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 megkötésekor megadott személyes adatok az Adatkezelő számára szükségesek a szerződés 
teljesítéséhez, amely érdek elegendő jogalap a személyes adatok kezeléséhez. Az érdek mindaddig fennáll, amíg 
a teljesített szerződéshez kapcsolódóan jogos igények érvényesítésére sor kerülhet. 

 

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Számos adatkezelés esetében a jogszabály olyan kötelezettséget ír elő, amelyet az adatkezelők a személyes 
adatok kezelésével tudnak teljesíteni.  

Az Adatkezelő szempontjából jogi kötelezettségnek tekinthető az is, ha a bíróság vagy hatóság valamilyen 
eljárásjogi tárgyú szabályra hivatkozva, írásban (elektronikus úton) személyes adatok továbbítását kéri.  

Ilyen jogszabályok lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek 
teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes 
személyek törvényben meghatározott adatait.  

Az adatok kezelése különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a, valamint 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, illetve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
alapján történik. 

 

Az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke alapján  

Az adatkezelés jogalapja lehet az is, hogy az az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén mindig szükséges 
érdekmérlegelési-vizsgálatot végezni annak megvizsgálására, hogy az érvényesíteni kívánt érdekkel szemben 
elsőbbséget élveznek-e az érintett(ek) személyes adatok védelméhez fűződő érdei.  

Adatkezelő több adatkezelés vonatkozásában is a jogos érdek, mint jogalap alapján kezel személyes adatot 
(például kamerarendszer működtetése, alkoholszondás ellenőrzés). 
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Az adatkezelés jogalapja a https://vaan.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódóan 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 
(általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet 
(„Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződés teljesítése.  

  

ADATFELDOLGOZÁS 

Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a 
szolgáltatás nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, 
döntéseinek végrehajtására jogosult. 

 
TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATFELDOLGOZÓ:  

név: Bodnár Tibor egyéni vállalkozó 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 48. Fsz. 2. 
Tel.: +36 (70) 361-7878 
E-mail: info@msbt.hu 
 

HONLAP-ÜZEMELTETŐ, MINT ADATFELDOLGOZÓ: 

Cégnév: Mátyás Lászlóné egyéni vállalkozó 
E. v. nyilvántartási szám: 07025174 
Adószám: 61810956-1-35 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 43. I/3. 
Tel.: +36 (70) 606-5542 
E-mail: info@vaan.hu 
 

AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALA ÁLTAL ALKALMAZOTT GOOGLE ANALYTICS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA MIATT ADATFELDOLGOZÓ: 

Google Ireland Limited 
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország 

  

A FACEBOOK ÉS INSTAGRAM OLDALAK HASZNÁLATA MIATT ADATFELDOLGOZÓ ÉS KÖZÖS ADATKEZELŐ PARTNER: 

Facebook Ireland Ltd. 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország 

 

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA MIATT ADATFELDOLGOZÓ: 

Név: RLB-60 Bt. 
Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40. 
Tel.: +36 (37) 347-475 
E-mail: info@rlb.hu 

 

SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLY: 

Név: Mátyásné Károly Eszter 
Cím: 4551 Nyíregyháza, Mályva u. 11. 
Tel.: +36 (20) 532-1021 
E-mail: keszter79@gmail.com 
  

 

https://vaan.hu/
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ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt 
kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva. 

Hozzáféréshez való jog: 

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 a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

• az adatkezelés céljai;  

• az érintett személyes adatok kategóriái;  

• 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; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés 
korlátozásának és a tiltakozás joga; 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

• az adatforrásokra vonatkozó információ; 

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 
vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát jelentő személyes adatok másolatát kérelemre az Érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az Érintett kérelmére az információkat az Adtakezelő elektronikus formában szolgáltatja. 

Helyesbítés joga: 

 Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a 
hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- 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 adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

A törlés korlátai: az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés  

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

• 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, 

• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, közérdek alapján, vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett 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, vagy  

• 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. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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. 

A Vállalkozás az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Adathordozhatósághoz való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga:  

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy az Adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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. 

Visszavonás joga: 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

Eljárási szabályok: 

Az Érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton az info@vaan.hu e-mail címen 
keresztül gyakorolhatják. Az adatkezelő 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 tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 

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. 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő – figyelemmel a kért információ 
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vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre –  ésszerű 
díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről. 

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. 

Kártérítés, sérelemdíj: 

Minden olyan Érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként 
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától 
kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott 
károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő 
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen 
járt el. 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett 
ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az Érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  Az eljárást az Érintett – 
választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603.  
Telefon: 06 1/ 391-1400 
Fax: 06 1/391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap címe: http://www.naih.hu 
  

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett honlapon történő előzetes 
értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az 
Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik. 

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és ezzel kárt okozott, 
Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. 

Adtakezelő 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. 

http://www.naih.hu/

