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BEVEZETES

A természetes szeméIyeknek a szeméIyes adatok keze!ése tekintetében történő
védelmérőI és az ilyen adatok szabad áramlásárol, valamint a 95/46/EK rendelet hatátyon
kívül helyezéséről szólo Az EURŐPA\ PARLAMENT És ,q IANÁcs EU) 2016i67g
RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezető megfelető
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érÍntett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozo, minden egyes tájékoztatást tömör, áttátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és kozérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá
hogy az Adatkezelő elősegÍti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási köte|ezettségét az informáciis önrendelkezésijogril és
az információszabadságról 2011. évi CXll. töruény is előírja.

Az alábbiakban olvashato tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszunk
eleget.

A tájékoztatást közzé kelltenni az intézmény honlapján, vagy az érintett személy részére
kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET
Az ADAT KEZELö M EG N EVEzÉs E

E tájékoáatás kiadója, egyben az Adatkeze|ő:

Cégnév:
Székhe|y:
Adószám:
KépviseIo:

E.mail cím:
Honlap:

Te|efonszám: 251412123, 2012374288

Egészségmegőrzési Központ
24oo. Dunaújváros, Erke| kert 23.
15365037-1-27
Kleinné Németh Judit

egmeg92@gmail.com
www.emkd.hu

(a továbbiakban : lntézmény)

II. FEJEZET
ADATFELDoLGoZóK mecnEvEzÉsE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhata|mi szerv, ügynökség Vagy
bárme|y egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében szemé|yes adatokat keze|; (Rende|ét
4. cikk 8.)

Az lntézmény a webo|da| folyamatos és megfelelő működőképességének biZosítása,
során adatíeldo|gozót vehet igénybe.

Az adatfe|doIgozó igénybevéte|éhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de
szükséges atájékoÁatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk az
Intézmény á|taI igénybe vett adatfe|do|gozókról:

1. Az lntézmény lT szolgáltatóia



(1) Az lntézmény a honlapja fenntartásához és keze!éséhez adatfe|do]gozót vesz
igénybe, aki az lT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biáosítja, és ennek keretében -
a vele fenná||ó szerzódésünk tartamáig . keze|i a honlapon megadott szemé|yes
adatokat, az á|ta|a végzett művelet a szemé|yes adatok táro|ása a szerveren.

(2) Ezen adatfe|dolgoző megnevezése a következő:
Cégnév: DUNA TRADE OOMPUTER KFT.
Székhely: 24oo Dunaújváros, Építők út1a 14. 3t1.
Cégjegyzékszám: 07.09-018801
Adószám: 22776013-2.07
Képviselő: JuhászGábor
Telefonszám: 06 30'979 2046
E-mail cím: qabor.juhasz@dunacomp.hu
Honlap: www.dunacomp.hu

2. Szám|ázás

(1) A Szolgáltató az e|ektronikus szám|a kibocsátása érdekében azérintett által megadott
adatokat )(XX cég részére.

(2) Az adattovábbítás cé!ja: az érintett részére elektronikus d'ljbekérő szám|a kiá|lítása,
melyet a szo|gáltató elektronikus úton, az érintett által megadott email címre kü|d.

3. Egyéb adatfeldolgozók

III. FEJEZET

Az ADATKEZELÉS JoGszERÚsÉoÉneK BETosírÁsn

í . Adatkezetés az Lri ntEtt hozzájáru|ása atapján

(1) Amennyiben az lntézmény hozzájáruláson alapu|ó adatkezelést kíván végezni, az
érintett hozzájárulását szemé|yes adatai keze|éséhez az adatkeze|ési szabályzatban
meghatározott adatkérő lap szerinti tarta|ommal és tájékoáatássa! ke!! kérni.

(2) Hozd1áruIásnak mlnősü| az ts, ha az érintett az intézmény internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az lnformációs társada|ommal

DMJV onkormányzata 2400. Dunaújvaros,
Yároshénatér 1-3.

Adatfeldolgozás

2400. Dunaújvaros,
György ttt35/a.

Adatfeldo1gozó



összefüggő szo|gáltatások igénybevéte|e során erre Vonatkoző technikai beállításokat
hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyi|atkozat vagy cse|ekedet is, amely az adott
összefüggésben az érintett hozzájáru|ását személyes adatainak tervezett keze|éséhez
egyérte|műen jelzi. A ha|lgatás, az e|őre beje|ö|t négyzet Vagy a nem cse|ekvés ezért nem
m i nősü | hozzájáru|á sna k.

(3) A hozzájáru|ás az ugyanazon cél vagy cé|ok érdekében végzett összes adatkeze|ési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkeze|és egyszerre több cé|t is szo|gál, akkor a
hozzájárulást az összes adatkeze|ési cé|ra vonatkozóan meg kel| adni.

(4) Ha az érintett hozzájáru|ását olyan írásbe|i nyilatkozat keretében adja meg, ame|y
más ügyekre is vonatkozik - pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a
hozzájárulás iránti kére|met ezektől a más ügyektő| egyérte|műen megkülönböZethető
módon kell e|őadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, viIágos és egyszerű
nye|vezette|' Az érintett hozzdjáru|ását tarta|maző ilyen nyi|atkozat bárme|y olyan része,
amely sérti a Rende|etet, köte|ező erővel nem bír.

(5) Az intézmény nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését o|yan személyes adatok
kezeléséhez va|ó hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szeződés
te|jesítéséhez.

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

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzé|átru!ásáva| kerü|t sor, aZ adatkezelő
a felvett adatokat törvény e|térő rende|kezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség te|jesítése céljábó| további kÜlön hozzájárulás né|kü|, valamint az érintett
hozzájáru|ásá n a k visszavo nását követően i s keze I heti.

2. Jogi köte|ezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi köte|ezettségen a|apu|ó adatkezelés esetén a keze|hető adatok körére, az
adatkezelés cé|jára, az adatok tárolásának idótartamára, a címzettekre az alapul szoIgáló
jogszabály rendeIkezései irányadók.
(2) A jogi köte|ezettség te|jesítése jogcímén a|apu|ó adatkezelés az érintett
hozzájárulásátó| független, mive| az adatkeze|ést jogszabáIy határozza meg. Az érintettel
az adatkeze|és megkezdése előtt ez esetben közö|ni ke||, hogy az adatkeze|és kötelező,
továbbá az érintettet az adatkeze|és megkezdése előtt egyérte|műen és rész|etesen
tájékoztatni kell az adatai kezeléséve| kapcso|atos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáró| és jogalapjáró|, az adatkeze|ésre és az adatfe|dolgozásra jogosu|t
szemé|yérő|, az adatkezelés időtartamáról, arró|, ha az érintett szemé|yes adatait az
adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség a|apján keze|i, i||etve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kellterjednie az érintett adatkeze|éssel
kapcso|atos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkeze|és esetén a
tájékoáatás megtörtéhhet az előbbi informáclókat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3. Az érintett jogainak elősegítése

Az lntézmény valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak
gyakorlását.



IV. FEJEZET
LÁToGATóI RolrxezelÉs A HoNLAPoN

1 .T ájékoztatás s üti k (coo kie) a l kaI mazásá ró|

A hon|apra |átogatót a honlapon tájékoztatni ke|| a sütik a|ka|mazásáról, és ehhez - a
technikailag elengedhetet|enül szükséges munkamenet (session) sütlk kivételéve| . a
hozzájárulását keI| kém i.

(1). Áfta|ános tájékoáatás a sÜtikről

1.1. A süti (angolu| cookie) egy oIyan adat, amit a meg|átogatott webolda! kü|d a |átogató
böngészőjének (vá|tozónév-érték formában), hogy az e|tárolja és később ugyanaz a
webolda| be is tudja tö|teni a tarta|mát. A sütinek |ehet érvényessége, érvényes Iehet a
böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél
ezeket az adatokat is e|kÜ|di a böngésző a szervernek. Ezá|ta| a felhaszná|ó gépén |évő
adatokat módosítja.

1.2. A süti !ényege, hogy az weboIda| szolgáltatások természeténé| fogva szÜkség van
arra, hogy egy fe|haszná|ót megjelöljön (p|. hogy belépett az o|da|ra) és annak
megfe|e|ően tudja a következőkben kezelni. A veszé|ye abban rej|ik, hogy erről a
felhaszná|ónak nem minden esetben van tudomása és a|ka|mas Iehet arra, hogy
felhasználót kövesse a webo|dal üzeme|tetője vagy más szo|gá|tató, akinek a tarta|ma be
van építve az otda|ban (pl. Facebook, Goog|e Ana|ytics), ezá|tal profi|jön |étre ró|a, ebben
az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekintheto.

1.3. A sÜtik fajtái:
1.3.1. Technikai|ag e|engedhetetlenü| szükséges munkamenet (session) sütik: ame|yek
nélkül az oldaI egyszerűen nem működne funkcioná|isan, ezek a fe|haszná|ó
azonosításához, p|. annak keze|éséhez szükséges, hogy be|épett-e, mit tett a kosárba,
stb. Ez je||emzően egy session.id |etárolása, a többi adat a szerveren kerültáro|ásra, ami
így biáonságosabb. Van biáonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van
generá|va, akkor session-hijacking támadás veszé|ye fenná||, ezértfeltétlenü| szükséges,
hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más termino|ógiák session
cookie-nak hívnak niinden sütit, amik a böngészőbő| va|ó kilépéskor tör|ődnek (egy
session egy böngészőhaszná|at az e|indítástó! a ki|épésig).
1.3.2. Haszná|atot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, ame|yek
megjegyzik a fe|haszná|ő vá|asáásait, pé|dáu| mi|yen formában szeretné a felhaszná|ó
az o|dalt látni. Ezek a fajta sütik |ényegében a sÜtiben tárolt beá||ítási adatokat jelentik.
1.3.3. Te|jesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük Van a ''te|jesítmény'..hez, álta|ában
így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhaszná|ónak a
meglátogatott weboldalon belÜ|i vise|kedésérő], eItö|tött idejéről, kattintásairól. Ezek
je||emzően harmadik fél.alka|mazásai (p|. Goog|e Ana|ytics, AdWords, Facebook). Ezek
a látogatóról profi |a| kotás készítésére a| kalmasak.

1.4. A sütik használatának elfogadása, engedé|yezése nem köte|ező. Visszaá||íthatja
böngészője beá||ításait, hogy az utasítsa e| az összes cookie.t, vagy hogy je|ezze, ha a
rendszer éppen egy cookie.t kÜ|d. A legtöbb böngésző ugyan a|apérte|mezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek á|ta|ában megvá|toztathatóak annak



érdekében, hogy megakadá|yozható |egyen az automatikus e|fogadás és minden
alka!ommaI felaján|ja a vá|asztás Iehetőségét.

A |egnépszerŰbb böngészők sÜti beállításairi| az a|ábbi linkeken tájékozódhat
' Google Chrome: https://support.oooole.com/accounts/answer/61416?hl=hu
' Firefox: https://support.mozilla.orq/hu/kb/sutik-enoedelvezese-es-tiltasa-amit-
weboldak-haszn
' Microsoft !nternet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manaoe-cookies#ie=ie-1 1
' Microsoft lnternet Explorer 10: http://wlndows.microsoft.com/hu-hu/internet-
exp Io re r/d e I ete-m a n ao e-coo kl es#ie = i e- 1 0-wl n - 7
' Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
exp lo re r/d elete-m ana0e-coo kies#ie=ie-9
' Microsoft lnternet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explo rer/d e lete-ma naoe-coo kies#ie= ie-8
' Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edoe-privacv-faq
. Safari : https://su pport.apple. com/hu-h u/HT20 1 265

Mindezek mellett azonban fe|hívjuk a figye|met arra, hogy előfordu|hat, hogy bizonyos
webhe|yfunkciok vagy -szo|gáltatások nem fognak megfe|elően működni cookie.k
né|kül.

(2).A honlapon alka|mazott sütik

2. 1' Technikai|ag eIengedhetet|enül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkeze|és cé!ja: a hon|ap megfe|e|ő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz
szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes
körűen használhassák annak funkcióit, a webo|dalon keresztü! e!érhető szo|gáltatásokat,
így - többek között. különösen a |átogató á|ta| az adott o|da|akon végzett műve|etek
megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosításáÍ egy látogatás során. Ezen
sütik adatkezelésének időtartama kizárolag a látogató aktuális |átogatására vonatkozik,
a munkamenet végeáéve|, i||etve a böngészőbezárásáva| a sÜtik e fqtája automatikusan
törlődik a számítógépéról.

Ezen adatkezelés joga|apja az elektronikus kereskedelmi szolgá|tatások, valamint az
információs társada|mi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2oo1. cVIl|. törvény
(Elkertv.) 13lA. s (3) bekezdése, ame|y szerint a szo|gáltató a szo|gáltatás nyújtása
cé|jából keze|heti azon szemé|yes adatokat, amelyek a szolgá|tatás nyújtásához
technikalIag e|engedhetetlenül szükségesek. A szo|gá|tatónak az egyéb feltételek
azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon ke||
üzemeltetnie az információs társada|omma! összefüggő szolgá|tatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket,. hogy személyes adatok keze|ésére csak akkor kerüIjön sor, ha
ez a szo|gáItatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
te|jesüléséhez fe|tét]enü| szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges
mértékben és ideig.

2.2 Használatot előseQítő sütik



Ezek megjegyzik a fe|haszná|ó választásait, példáu| milyen formában szeretné a
fe|haszná|ő az oldalt |átni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben táro|t beállítási
adatokat jelentik.
Az adatkeze!és jogalapja a |átogató hozzájáru|ása,
Az adatkezelés cé|ja: A szo|gá|tatás hatékonyságának növe!ése, felhaszná|ói élmény
növe|ése, a hon|ap haszná|atának kényelmesebbé tétele.
Ez az adat inkább a fe|haszná|ő gépén Van, a webolda| csak hozzáfér és felismer(het)i
áltaIa a |átogatót.

2.3 Teljesítményt biáosító sütik

lnformációkat gyűjtenek a fe!használónak a meg|átogatott webo|da|on belÜli
viselkedésérő|, eltö|tött idejérőI, kattintásairó|. Ezek je||emzően harmadikfé| alkalmazásai
(pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkeze|és joga|apja: az érintett hozzájáru|ása.
Az adatkeze|és cé|ja: a honlap e|emzése, reklámaján|atok küldése.

2,Tájékoztatő a |átogatás során létrejövő technikai adatokró|

A működés során technikai|ag rögzítésre kerü|nek a !átogató számítógépének azon
adatai, me|yek a szo|gáltatás igénybe vétele so.rán generálódnak és me|yeket
a szo|gá|tató rendszere a technikai fo|yamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen
adatok egyéb szemé|yes fe|haszná|ói adatokka! nem összekapcso|hatóak. Az adatokhoz
kizárőlag a szolgáltató fér hozzá.

A !átogatás során keze|t adatkör: a webo|dal használata során a látogatóró|, i||etve az
á|tala böngészésre haszná|t eszközrő| az alábbi adatokat rögzítheti és keze|heti:
. azlátogató által haszná|t lP cím,
. a böngésző típusa,
. a böngészésre haszná|t eszköz operációs rendszerének jel|emzői (beá||ított nyelv),
.látogatás időpontja,
. a meglátogatott (a|)oldal, funkció vagy szolgá|tatás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzúk meg és e|sősorban biztonsági
i ncidensek vizsgálatához használhatju k.

3. Közösségi irányelvek / Adatkezelés az intézmény közösségi o|dalain

(1) Az intézmény termékei, szolgá|tatásai megismertetése, népszerűsítése cé!jábó!
közösségi olda|akat tart fent (Közösségi o|dalak), me|yek a következő: Facebook.

(2\ Az intézmény Közösségi o|da|ain felett kérdés nem minősü| hivatalosan benyújtott
panasznak.

(3) Az intézmény Facebook Közösségi oldalain a látogatók á|ta| közzétett személyes
adatokat azintézmény nem kezeli.

(4) A |átogatókra az adott Közösségi o|dal Adatvéde|mi. és Szolgá|tatási Fe|tételei
irányadók.

'+'



(5) A Közösségi o|da|akon tett jogellenes, Vagy sértő tarta|om pub|ikálása esetén az
intézmény e|őzetes értesítés né|kül kizárhatja az érintettet a tagok közü|, Vagy törölheti
hozzásző|ását'

(6) Az intézmény nem fe|el a Közösségi olda|akon, a felhasználók á|tal közzétett
jogszabá|yt sértő adattartalmakért, hozzászi]ásokért. Az intézmény nem fe|el semmilyen,
a Közösségi olda|ak működésébő| adódó hibáért, Üzemzavarért vagy a rendszer
m ű köd ésének megvá |toztatásá bó | fa kadó p roblé máért.

V. FEJEZET
t elÉt<ozTATÁs Az ÉRINTETT szEMÉlv .looARóL

l. Az érintett jogai röviden összefog|alva:
1. At!átható tájékoáatás, kommunikáció és az érintett joggyakor|ásának e|ősegítése
2. E}őzetes tájékozódáshoz való jog - ha a szemé|yes adatokat az érintettő| gyűjtik
3. Az érintett tájékoZatása és a rende|kezésére bocsátandó lnformációk, ha a
szemé|yes adatokat az adatkeze|ő nem tőIe szerezte meg
4. Az érintett hozzáf érésl joga
5. A helyesbítéshez va|ó jog
6. A törléshez va|ó jog (,,az e|feledtetéshez való jog'')
7. Az adatkezelés kor|átozásához való jog
8. A szemé|yes adatok he|yesbítéséhez vagy törléséhez, i||etve az adatkezelés
ko rlátozás ához ka pcsolódó é rtes ítési köte lezettség
9. k. adathordozhatósághoz va|ó jog
10. A ti|takozáshoz va!ó jog
11' Automatizá|t döntéshozatal egyedi Ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Kor|átozások
13, Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi lncidensrő|
14. Afelügye|eti hatóságnál történő panasáéte|hez va|ó jog (hatóságijogorvoslathoz
va|ó jog)
15. A felÜgyeleti hatóságga| szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz va|ó jog
16. Az adatkezelőve| vagy az adatfe|dolgozóvaI szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

ll. Az érintett jogai rész|etesen:

1. Áuatnato tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakor|ásának
elősegítése

1.1. Azadatkeze|ő nek azérintett részére a szemétyes adatok kezetésére vonatkozó
va|amennyi információt és minden egyes tájékoáatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfoga|mazva ke||
nyújtania, kÜ|önösen. a gyermekeknek címzett bárme|y információ esetében. Az
információkat írásban Vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is -
kel! megadni' Az érintett kérésére szóbe|i tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más
módon igazolták az érintett személyazonosságát.



1.2. Azadatkezelőnek elő ke|| segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezeIő indoko|atlan késede|em nélkü|, de mindenfé|eképpen a kére|em
beérkezésétő| számított egy hónapon belÜ!tájékoáatja az érintettet a jogai gyakor|ására
irányuló kére|me nyomán hozott intézkedésekrőI. E határidő a Rende|etben írt
fe|téte|ekke| további két hónappal meghosszabbítható. ame|yrő| az érintettet tájékoáatni
kell.

1.4. Ha az adatkeze|ő nem tesz intézkedéseket az érintett kére|me nyomán, késedelem
nélkü|, de |egkésőbb a kére|em beérkezésétő| számított egy hónapon belÜl tájékoztatja
az érintettetazintézkedés elmaradásának okairól, valamint arró|, hogy az érintett panasá
nyújthat be va|amely fe|ügye|eti hatóságná|, és é|het bíróságijogorvoslatijogáva|.

1.5. Az adatkeze|ő az információkat és az érintett jogairóI szó|ó tájékoáatást és
intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható
fel.

A rész|etes szabá|yok a Rende|et 12 cikke a|att ta|á|hatók.

2.'E|őzetes tájékozódáshoz vaIó jog - ha a személyes adatokat az érintettől gyiijtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkeze|ésse| összefüggő tényekről és
információkró| az adatkeze|és megkezdését mege|őzően tájékoáatást kapjon. Ennek
keretében az érintettet tájékoáatni kel|:
a) az adatkezelő és képvise|ője kilétéről és e|érhetőségeirő|,
b) az adatvéde|mitisztviselő e|érhetőségeirő| (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, va|amint az adatkeze|és
jogaIapjáróI'
d) jogos érdek érvényesítésén a|apu|ó adatkeze|és esetén, az adatkezelő vagy harmadik
féljogos érdekeirő|,
e) a szemé|yes adatok címzettjeiről - akikke| a szemé|yes adatot köz|ik - , il|etve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba Vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a szemé|yes adatokat.

2.2. A tisztességes és át|átható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az
é ri ntettet a követke ző kiegészítő i nfo rmáció kró | ke I l tájékoáatn ia :
a) a személyes adatok táro|ásának időtartamáról, Vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meg határozásának szem pontjairó| ;
b) azérintett azon jogáró|, hogy kérelmezheti azadatkeze|őtő| a rá vonatkozó személyes
adatokhoz valő hozzáférést, azok he|yesbítését, törlését vagy keze|ésének korlátozását,
és ti|takozhat az i|yen személyes adatok kezelése eIlen, va|amint az érintett
adathordozhatóságh oz va|ő jogárót ;
c) az érintett núzáiárulásán alapuló adatkeze|és esetén arró|, hogy a hozzőjárulás
bármely időpontban tö.lténő visszavonásához vaIó jog, amely nem érinti a visszavonás
e|őtt a hozzájáru|ás a |a pjá n vég rehajtott ad atkezelés jogszerű ségét;
d) a fe|ügye|eti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáró|;
e) arról, hogy a szemé|yes adat szo|gá|tatása jogszabályon Vagy szeződéses
köte|ezettségen alapul vagy szerződés kötésének e|őfe|tétele.e, valamint hogy az érintett
köte|es.e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményei kkel já rhat az adatszo| gá ltatás e| marad ása ;
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f) az automatizá|t döntéshozata| tényérő|, ideértve a profi|a|kotást is, vaIamint |ega|ább
ezekben az esetekben az aIka|mazott !ogikáró|, és arra vonatkozóan érthető
információkról, hogy az ilyen adatkeze|és mi|yen je|entőségge|, és az érintettre nézve
mi|yen várható következményekke| bír'
2,3' Ha az adatkezeló a személyes adatokon a gyűjtésük cé!játó| e|térő cé|ból további
adatkeze|ést kíván végezni, a további adatkezelést mege|őzően tájékoáatnia kell az
érintettet errő| az e]térő cé|ról és minden releváns kiegészítő információró|.

Az előzetes tájékozódáshoz vaIó jog részletes szabá|yait a Rendelet 13. cikke
tarlalmazza.

3. Az érintett táiékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
szemé|yes adatokat az adatkeze|ő nem tő|e szerezte meg

3.í. Ha az adatkeze|ő a szemé|yes adatokat nem az érintettő| szereáe meg, az érintettet
az adatkeze|őnek a szemé|yes adatok megszerzésétő| számított legkésőbb egy hónapon
belü|; ha a személyes adatokat az érintette| va|ó kapcso|attartás céljára haszná|ják,
lega|ább az érintette| va|ó elsó kapcso|atfe|véte| alkalmáva|; vagy ha várhatóan más
címzette] is köz|ik az adatokat, |egkésőbb a szemé|yes adatok első alkalommal va|ó
köz|ésekorté4ékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekrő| és információkró|, továbbá
az érintett szemé|yes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és
adott esetben arról, hogy az adatok nyi|vánosan hozzáférhető forrásokbó| származnak-
e.

3.2. A további szabályokra az e!őbbi 2. pontban (E|őzetes tájékozódáshoz va|ó jog) írtak
irányadók.

E tájékoZatás részletes szabá|yait a Rende|et 14. cikke tarta|mazza.

4. Az érintett hozzáÍérésijoga

4.1. 
^z 

érintett jogosu|t arra, hogy az adatkezelőtő| visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy szemé|yes adatainak keze!ése folyamatban Van.e, és ha i|yen
adatkeze|és fo|yamatban van, jogosu|t arra, hogy a személyes adatokhoz és az e|őbbi 2-
3. pontban írt kapcso|ódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rende|et 15. cikk).

4.2. Ha szemé|yes adatoknak harmadik országba Vagy nemzetközi szewezet részére
történő továbbítására kerü! Sor, az érintett jogosuIt arra, hogy tájékoáatást kapjon a
továbbításra vonatkozőan a Rendelet 46. cikk szerinti megfe|e|ő garanciákról.

4.3. Az adatkeze!őnek az adatkeze|és tárgyát képező személyes adatok máso|atát az
érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett á|tal kért további máso|atokért az
adatkezelő az adminisztratív köItségeken a|apuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáÍérési .jogára vonatkozó rész|etes szabályokat a Rende|t 15. cikke
tarlalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog



5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkeze|ő indokolat|an késedelem nélkü|
he|yesbítse ará vonatkozó pontat|an szemé|yes adatokat.

5.2. Figye|embe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosu|t arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok _ egyebek mel|ett kiegészítő nyi|atkozat útján történő - kiegészítését
is.

Ezen szabá|yokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez vaIó jog (,,az elfe|edtetéshez való jog'')

6.1. Az érlntett jogosult arra, hogy kérésére az adatkeze|ő indoko|at|an késedelem né|kül
törö|je a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkeze|ő pedig köteIes arra, hogy az
érintettre vonatkozó szemé|yes adatokat indoko|at|an késedelem né|kü| törö|je ha
a) a szemé|yes adatokra már nincs szükség abbó| a céIbó|, ame|ybó| azokat gyűjtötték
vagy más módon keze|ték;
b) az érlntett visszavonja az adatkeze|és a|apját képező hozzájáru|ását, és az
adatkeze|ésnek nincs más joga|apja;
c) az érintett ti|takozik az adatkeze|ése e||en, és nincs e|sőbbséget é|vező jogszerű ok az
adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a szemé|yes adatokat az adatkeze|őre alkalmazandó uniós vagy tagá||ami jogban
előírt jogi kötelezettség te|jesítéséhez törö|ni kel|;
0 a személyes adatok gyűjtésére közvet|enü| gyermeknek kíná|t, információs
társadalomma| összefüggő szo|gáltatások kínálásáva| kapcso|atosan kerü|t sor.

6.2. A tör|éshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szÜkséges
a) a vé|eménynyi|vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz va|ó jog gyakor|ása
cé|jából;
b) az adatkezelőre alka|mazandó uniós vagy tagá||ami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, i||etve közérdekbő| vagy az adatkeze|őre ruházott közhata|mi jogosítvány
gyako rlása ke reté ben végzett felad at vég rehajtása céljá bó l ;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archivá|ás cé|jábó|, tudományos és történe|mi kutatási cé|bó| Vagy
statisáikai cé|bó|, amennylben a törléshez va|ó jog va|ószínűsíthetően |ehetet|enné tenné
vagy komo|yan veszé|yeáetné eá az adatkezelést; Vagy
e) jogi igények e|őterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve véde|méhez.

A törléshezva|ójogra vonatkozó rész|etes szabáIyokat a Rende|et 17. cikke tarla|mazza.

7, Atr, adatkezelés.kor|átozásához való iog

7.1. Azadatkeze!és korlátozása eset én azilyen szemé|yes adatokat a táro|ás kivételével
csak az érintett hozzájárulásáva!, Vagy jogi igények e|őterjesztéséhez, érvényesítéséhez
Vagy védelméhez, Vagy más természetes Vagy jogi szemé|y jogainak védelme
érdekében, Vagy az U.nió, i||etve va|amely tagá||am fontos közérdekébő| lehet kezelni.

7.2. Azérintett jogosu|t arra, hogy kérésére az Adatkeze|ő korlátozza az adatkezelést ha
ha az a|ábbiak valame|yike te|jesü|:
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a) az érintett vitatja a szemé|yes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, ame|y lehetővé teszi, hogy az Adatkeze|ő e||enőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett e!|enzi az adatok törlését, és ehe|yett kéri
azok feIhasználásának korláto zását;
c) azAdatkeze|őnek már nincs szüksége a szemé|yes adatokra adatkezetés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények e|őterjesáéséhez, érvényesítéséhez Vagy
véde|méhez; Vagy
d) azérintett tiltakozott az adatkezelés e||en; ez esetben a korlátozás arra az idotartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerü], hogy az adatkezelő jogos indokai
e|sőbbséget é|veznek-e az érintett jogos indokaiva| szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoáatni ke||.

A vonatkoző szabá|yokat a Rende|et 18. cikke tarta|mazza.

8. A személyes adatok heIyesbítéséhez vagy törléséhez, il|etve az adatkezetés
ko rlátozásá h oz ka pcso| ódó é Éesítés i köte lezettsé g

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoáat valamennyi helyesbítésrő|, tör|ésrő!
vagy adatkeze]és-kor|átozásróI, akive|, i||etve amellye| a szemé|yes adatot közö|ték,
kivéve, ha ez lehetet|ennek bizonyu|, vagy aránytalanu| nagy erőfeszítést igénye|. Az
érintettet kérésére az adatkeze|ő tájékoztatja e címzettekről.

E szabá|yok a Rende|et 19. cikke a|att talá|hatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.í. A Rende|etben írt fe|tételekke| az érintett jogosu|t arra, hogy a rá vonatkozi, á|tala
egy adatkeze|ő rende|kezésére bocsátott személyes adatokat tago|t, széles körben
haszná|t, géppe| olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat egy másik adatkeze|őnek továbbítsa ané|kü|, hogy ezt akadá|yozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rende|kezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzt1áruláson, vagy szerződésen alapu|; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2. Azérintett kérheti a személyes adatok adatkeze|ők közötti közvet|en továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághozva|ő jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A
tör|éshez való jog (,,az e|fe|edtetéshez va|ó jog''). Az adtahordozhatósághozvaló jog nem
a|ka|mazandó abban az esetben, ha az adatkeze|és közérdekű vagy az adatkezetőre
ruházott közhata|mi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett fe|adat
végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

A részletes szabályokat a Rende|et 20. cikke tarta|mazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

1O.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját he|yzetével kapcso|atos okokbó| bármikor
ti|takozzon személyes adatainak kozérdeken, közfe|adat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) ,
Vagy jogos érdeken (6. cikk 0) a|apu|ó kezelése el|en, ideértve az említett
rende|kezéseken alapu|ó profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkeze|ő a személyes



adatokat nem keze|heti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkeze|ést
o|yan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek e|sőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, Vagy ame|yek jogi igények
e|őterjesáéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcso|ód nak'

1o.2. Ha a szemé|yes adatok keze|ése közvet|en úz|etszerzés érdekében történik, az
érintett jogosu|t arra, hogy bármikorti|takozzon a rá vonatkozó szemé|yes adatok e célbó|
történő keze|ése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvet|en
uz|etszerzéshez kapcso|ódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvet|en
üz|etszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a szemé|yes adatok a
továbbiakban e cé|bó| nem keze|hetők.

í0.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel va|ó e|ső kapcsolatfe|vétel során kifejezetten
fe! ke|| hívni annak figye|mét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyérte|műen és minden
más információtó! eIkÜ|önítve ke|| megje|eníteni.

10,4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot mtjszaki előírásokon alapuló automatizá|t
eszközökke| is gyakorolhatja.

í0.5. Ha a személyes adatok keze|ésére tudományos és történelmi kutatási cé|bó| Vagy
statisáikai cé|ból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetéve| kapcsolatos
okokból ti|takozhasson a rá vonatkozó szemé|yes adatok kezeIése ellen, kivéve, ha az
adatkeze|ésre közérdekű okbó| végzett fe|adat végrehajtása érdekében van szÜkség.

A vonatkozó szabá|yokat a Rendelet cikke tarta|mazza.

í í. AutomatizáIt döntéshozata| egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az o|yan, klzárő'.ag automatizá|t
adatkeze|ésen - ideértve a profila|kotást is - a|apuló döntés hatá|ya, ame|y rá néane
jog hatással járna vagy őt hason|óképpen jelentős mértékben éri ntené.
11.2. Ez a jogosu|tság nem a|kalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkeze|ő közötti szerződés megkötése Vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozata|át az adatkezelőre alka|mazandó olyan uniós Vagy tagállami jog teszi
lehetővé, ame|y az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megá||apít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájáru|ásán alapul.

11.3. Az e|őbbi a) és c) pontjában em|ített esetekben az adatkeze!ő köteles megfele!ő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében, ideértve az érintettnek |egaIább ad, a jogát, hogy az adatkeze|ő részéró|
emberi beavatkozást kérjen, á||áspont1át kifqezze, és a döntésse| szemben kifogást
nyújtson be.

A továbbl szabá|yokat a Rend e|et22.cikke tarta|mazza.

12.Kor|átozások

Az adatkeze|őre Vagy adatfeldo|gozőra alka|mazandó uniós Vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekke| korlátozhatja jogok és köte|ezettségek (Rendelet 12.22. cikk,
34. cikk, 5. cikk) hatá|yát ha a kor|átozás tisáe|etben tartja az a|apvető jogok és
szabadságok lényeges tarta|mát.

E kor|átozás fe|téte|eit a Rende|et 23. cikke tarlalmazza.

r i



13. k. érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

í3.í. Ha az adatvéde|mi incidens va|ószínűsíthetően magas kockázatta| jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indoko|at|an
késede|em né|kü| tájékoztatnia kell az érintettet az adatvéde|mi incidensrő|. E
tájékoztatásban vi|ágosan és közérthetően ismertetni kel| az adatvédelmi incidens
je||egét, és közölni kell |ega|ább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyÚjtó egyéb kapcso|attartó
nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni ke|| az adatvédelmi incidensből eredő, va|ószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni ke|| az adatkeze|ő á|ta| az adatvéde|mi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, be|eértve adott esetben az adatvédelmi incidensbő| eredő
esetleges hátrá nyos következménye k enyh ítésé t cé|ző i ntézked éseket.

13.2. Az érintettet nem ke|| aztél1ékoÁatni, ha a következő feltéte|ek bárme|yike te|jesül:
a) azadatkeze|ő megfe|e|ő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alka|mazták, kÜlönösen azokat azintézkedéseket - mint pé|dáu| a titkosítás a|kalmazása
-, ame|yek a személyes adatokhoz va|ő hozzáférésre fe| nem jogosított szemé|yek
számára é rte I mezhetetle n né teszi k az ad ato kat;
b) az adatkeze|ő az adatvédelmi incidenst követően o|yan további intézkedéseket tett,
ame|yek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira je|entett, magas kockázat
a továbbiakban va|ószínűsíthetóen nem va|ósu| meg;
c) a tájékoztatás arányta|an erőfeszítést tenne szükségessé. l|yen esetekben az
érintetteket nyilvánosanközzétett információk útján ke|| tájékoZatni, vagy o|yan hason|ó
intézkedést kell hozni, ame|y biáosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását'

A további szabályokat a Rende|et 34. cikke tartalmazza,

14. A fe|ügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)

Az érlntett jogosu|t arra, hogy panaszt tegyen egy fe|ügye|eti hatóságnál _ kÜ|önösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltéte|ezett jogsértés he|ye szerinti
tagá||ambáh -, ha az érintett megíté|ése szerint a rá vonatkozó szemé|yes adatok
kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felÜgyeleti hatóság, ame|yhez a panasZ
benyújtották, köte|es tájékoáatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos e|járási
fej|eményekrő| és annak eredményérő|, ideértve aá is, hogy a azúgyfé|jogosu|t bírósági
jogorvos|attaI éIni.

E szabályokat a Rende|et 77. cikke tartalmazza.

í5. A felügyeleti hatósággat szembeni hatékony bíróságijogorvostathoz va|ó jog

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartoző jogorvoslatok sére|me
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosu|t a hatékony bírósági jogorvos|atra a
felügyeleti hatóság rá.vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntéséve| szemben.

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvos|atok sérelme
né|kü|, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes



fe|ügyeleti hatóság nem foglaIkozik a panassza|, Vagy három hónapon be|ü| nem
tájékoztatja az érlntettet a benyújtott panasszal kapcso|atos e|járási fejleményekró| vagy
annak eredményérő|.

í5.3. A fe|ügyeleti hatóságga| szembeni eljárást a fe|ügye|eti hatóság székhelye szerinti
tagá||am bírósága e!őtt ke|| megindítani.

15.4, Ha a feIügyeleti hatóság oIyan döntése ellen indítanak eljárást, ame||ye|
kapcsolatban az egységességi mechanlzmus keretében a Testület elózőleg véleményt
bocsátott ki vagy döntést hozott, a fe|ügye|eti hatóság köte|es ezt a vé|eményt Vagy
döntést a bíróságnak megkü|deni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tarta|mazza.

í6. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóva|szembeni hatékony bírósági
jogorvosIathoz va|ó jog

16.í. A rendelkezésre álló közigazgatási Vagy nem bírósági útra tartozó jogorvos|atok -
köZtük a fe|Ügyeleti hatóságná|történő panasáételhez va|ó jog - sére|me né|kül, minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a szeméIyes
adatainak e rende|etnek nem megfe|elő kezelése követkeáében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.

16.2. Az adatkeze|őve| vagy az adatfe|do|gozóva| szembeni e|járást az adatkeze|ő vagy
az adatfe|dolgozó tevékenységi he|ye szerintitagá||am bírósága előtt kell megindítani. Az
i|yen eljárás megindítható az érlntett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfe|do|gozó valamely tagállamnak
a közhataImi jogkörében eljáró közhatalmi szerve'

E szabá|yokat a Rende|et 79. cikke tartalmazza.

Ke|t, Dunaújváros, 2018. má4us 22.

Kleinné
sk.
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