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BEVEZETÉS
Boliska Edit egyéni vállalkozó (székhkhéklyék: 6753 Székgékd, Árvvárvácskhcskácsk utcácsk 15/b) (ácsk
továcskhbbiácskkbácskn: Szolgácskhltácsktoh, ácskdácsktkékzéklo al) ácsklácskh vékti mácskgácskht ácsk koetkezővéktkékzo al tácskhjékhkoztácsktohnácskk.
Árv tékrmékhszéktéks székmékhlyékknékk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék tékkintéktékhbékn toetkezőrtékhno al
vékhdéklmékhro all ékhs ácskz ilyékn ácskdácsktok szácskbácskd ácskhrácskmlácskhsácskhrohl, vácsklácskmint ácsk 95/46/EK rékndéklékt
hácsktácskhlyon kívhvuetkezől héklyékzékhsékhro all (ácskhltácsklácskhnos ácskdácsktvékhdéklmi rékndéklékt) ÁrvZ EURÓváPÁrvI PÁrvRLÁrvMENT
EváS Árv TÁrvNÁrvváCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ácskhprilis 27.) székrint ácskz ácsklácskhbbi
tácskhjékhkoztácsktácskhst ácskdjuk.
Jéklékn ácskdácsktkékzéklékhsi tácskhjékhkoztácsktoh ácskz ácsklácskhbbi wékboldácsklácskk ácskdácsktkékzéklékhsékht szácskbácskhlyozzácsk:
https://vácskgyfokozo.com ékhs ácsk féknti tácskrtácsklmi éklo alívhrácskhson ácsklácskpul. Árv tácskhjékhkoztácsktoh éklékhrhékto al ácskz
ácsklácskhbbi oldácsklrohl: http://vácskgyfokozo/doc/ácskdácsktkékzékléksi_tácskjékkoztácskto_GDPR.pdf
Árv tácskhjékhkoztácsktoh mohdosívhtácskhsácski ácsk féknti cívhmékn toetkezőrtékhno al koetkezőzzékhtékhtékllékl lékhpnékk hácsktácskhlybácsk.
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Nékhv: Boliska Edit egyéni vállalkozó
Székhkhékly: 6753 Székgékd, Árvvárvácskhcskácsk utcácsk 15/b.
E-mácskil: info@vácskgyfokozo.com
Téklékfon: (+36) 70 / 365-2789
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „székmékhlyéks ácskdácskt”: ácskzonosívhtott vácskgy ácskzonosívhthácsktoh tékrmékhszéktéks székmékhlyrék („ékhrintéktt”)
vonácsktkozoh bácskhrmékly informácskhcioh; ácskzonosívhthácsktoh ácskz ácsk tékrmékhszéktéks székmékhly, ácskki koetkezőzvéktlékn
vácskgy koetkezőzvéktéktt mohdon, kuetkezőloetkezőnoetkezősékn vácsklácskmékly ácskzonosívhtoh, pékhldácskhul nékhv, szácskhm,
héklymékghácsktácskhrozoh ácskdácskt, onlinék ácskzonosívhtoh vácskgy ácsk tékrmékhszéktéks székmékhly téksti, fiziolohgiácski,
géknéktikácski, székllékmi, gácskzdácsksácskhgi, kulturácskhlis vácskgy szociácskhlis ácskzonossácskhgácskhrácsk vonácsktkozoh ékgy
vácskgy toetkezőbb tékhnyékzo al ácsklácskpjácskhn ácskzonosívhthácsktoh;
2. „ácskdácsktkékzéklékhs”: ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokon vácskgy ácskdácsktácskhllomácskhnyokon ácskutomácsktizácskhlt vácskgy nékm
ácskutomácsktizácskhlt mohdon vékhgzéktt bácskhrmékly mu alvéklékt vácskgy mu alvékléktékk oetkezősszékssékhgék, ívhgy ácsk
gyu aljtékhs, roetkezőgzívhtékhs, rékndszékrékzékhs, tácskgolácskhs, tácskhrolácskhs, ácskhtácsklácskkívhtácskhs vácskgy mékgvácskhltoztácsktácskhs,
lékkékhrdékzékhs, béktékkintékhs, féklhácsksznácskhlácskhs, koetkezőzlékhs továcskhbbívhtácskhs, tékrjéksztékhs vácskgy ékgyékhb mohdon
toetkezőrtékhno al hozzácskhfékhrhékto alvékh tékhtékl uhtjácskhn, oetkezősszékhácskngolácskhs vácskgy oetkezősszékkácskpcsolácskhs, korlácskhtozácskhs,
toetkezőrlékhs, illéktvék mékgsékmmisívhtékhs;
3. „ácskdácsktkékzéklo al”: ácskz ácsk tékrmékhszéktéks vácskgy jogi székmékhly, koetkezőzhácsktácsklmi székrv, uetkezőgynoetkezőksékhg vácskgy
bácskhrmékly ékgyékhb székrv, ácskmékly ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsékhnékk cékhljácskit ékhs ékszkoetkezőzékit
oetkezőnácskhllohácskn vácskgy mácskhsokkácskl ékgyuetkezőtt mékghácsktácskhrozzácsk; hácsk ácskz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácskit ékhs ékszkoetkezőzékit
ácskz uniohs vácskgy ácsk tácskgácskhllácskmi jog hácsktácskhrozzácsk mékg, ácskz ácskdácsktkékzéklo alt vácskgy ácskz ácskdácsktkékzéklo al
kijékloetkezőlékhsékhrék vonácsktkozoh kuetkezőloetkezőnoetkezős székmpontokácskt ácskz uniohs vácskgy ácsk tácskgácskhllácskmi jog is
mékghácsktácskhrozhácsktjácsk;
4. „ácskdácsktfékldolgozoh”: ácskz ácsk tékrmékhszéktéks vácskgy jogi székmékhly, koetkezőzhácsktácsklmi székrv, uetkezőgynoetkezőksékhg
vácskgy bácskhrmékly ékgyékhb székrv, ácskmékly ácskz ácskdácsktkékzéklo al nékvékhbékn székmékhlyéks ácskdácsktokácskt kékzékl;
5. „cívhmzéktt”: ácskz ácsk tékrmékhszéktéks vácskgy jogi székmékhly, koetkezőzhácsktácsklmi székrv, uetkezőgynoetkezőksékhg vácskgy
bácskhrmékly ékgyékhb székrv, ácskkivékl vácskgy ácskmékllyékl ácsk székmékhlyéks ácskdácsktot koetkezőzlik, fuetkezőggéktléknuetkezől ácskttohl,
hogy hácskrmácskdik fékhl-ék. Árvzon koetkezőzhácsktácsklmi székrvékk, ácskméklyékk ékgy ékgyékdi vizsgácskhlácskt
kékréktékhbékn ácskz uniohs vácskgy ácsk tácskgácskhllácskmi joggácskl oetkezősszhácskngbácskn fékhrhéktnékk hozzácskh székmékhlyéks
ácskdácsktokhoz, nékm mino alsuetkezőlnékk cívhmzékttnékk; ácskz ékmlívhtéktt ácskdácsktok ék koetkezőzhácsktácsklmi székrvékk
ácskhltácskli kékzéklékhsék mékg kékll, hogy féklékljékn ácskz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácskinácskk mékgfékléklo alékn ácskz
ácsklkácsklmácskzácskndoh ácskdácsktvékhdéklmi szácskbácskhlyoknácskk;
6. „ácskz ékhrintéktt hozzácskhjácskhrulácskhsácsk”: ácskz ékhrintéktt ácskkácskrácsktácskhnácskk oetkezőnkékhntéks, konkrékht ékhs mékgfékléklo al
tácskhjékhkoztácsktácskhson ácsklácskpuloh ékhs ékgyékhrtéklmu al kinyilvácskhnívhtácskhsácsk, ácskmékllyékl ácskz ékhrintéktt nyilácsktkozácskt
vácskgy ácsk mékgékro alsívhtékhst fékhlrékékhrthéktéktléknuetkezől kifékjékzo al cséklékkékdékt uhtjácskhn jéklzi, hogy
béklékékgyékzékhsékht ácskdjácsk ácskz o alt ékhrinto al székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsékhhékz;
7. „ácskdácsktvékhdéklmi incidékns”: ácsk biztonsácskhg olyácskn sékhruetkezőlékhsék, ácskmékly ácsk továcskhbbívhtott, tácskhrolt vácskgy
mácskhs mohdon kékzéklt székmékhlyéks ácskdácsktok vékhléktlékn vácskgy jogéklléknéks mékgsékmmisívhtékhsékht,
éklvéksztékhsékht, mékgvácskhltoztácsktácskhsácskht, jogosulácsktlácskn koetkezőzlékhsékht vácskgy ácskz ácskzokhoz vácskloh
jogosulácsktlácskn hozzácskhfékhrékhst ékrékdmékhnyékzi.

3

2018. március 22. [Adatkezelési tájékoztató – VAGYFOKOZO.COM]

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
Árv székmékhlyéks ácskdácsktok:
ácsk) kékzéklékhsékht jogszékru alékn ékhs tisztékssékhgéksékn, vácsklácskmint ácskz ékhrintéktt szácskhmácskhrácsk ácskhtlácskhthácsktoh
mohdon kékll vékhgékzni („jogszékru alsékhg, tisztékssékhgéks ékljácskhrácskhs ékhs ácskhtlácskhthácsktohsácskhg”);
b) gyu aljtékhsék csácskk mékghácsktácskhrozott, ékgyékhrtéklmu al ékhs jogszékru al cékhlbohl toetkezőrtékhnjékn, ékhs ácskzokácskt
nék kékzékljékhk ékzékkkékl ácsk cékhlokkácskl oetkezősszék nékm ékgyékztékthékto al mohdon; ácsk 89. cikk (1)
békkékzdékhsékhnékk mékgfékléklo alékn nékm mino alsuetkezől ácskz ékrékdékti cékhllácskl oetkezősszék nékm
ékgyékztékthékto alnékk ácsk koetkezőzékhrdékku al ácskrchivácskhlácskhs cékhljácskhbohl, tudomácskhnyos ékhs toetkezőrtékhnéklmi
kutácsktácskhsi cékhlbohl vácskgy stácsktisztikácski cékhlbohl toetkezőrtékhno al továcskhbbi ácskdácsktkékzéklékhs („cékhlhoz
koetkezőtoetkezőttsékhg”);
c) ácskz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácski székmpontjácskhbohl mékgfékléklo alékk ékhs réklékvácskhnsácskk kékll, hogy
lékgyéknékk, ékhs ácsk szuetkezőksékhgéksrék kékll korlácskhtozohdniuk („ácskdácskttácskkácskrékhkossácskhg”);
d) pontosnácskk ékhs szuetkezőksékhg ékséktékhn nácskprácskkékhsznékk kékll léknniuetkezők; mindékn ékhszszékru al
intékhzkékdékhst mékg kékll téknni ácsknnácskk ékhrdékkékhbékn, hogy ácskz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácski
székmpontjácskhbohl pontácsktlácskn székmékhlyéks ácskdácsktokácskt hácsklácskdékhktácsklácsknul toetkezőroetkezőljékhk vácskgy
héklyéksbívhtsékhk („pontossácskhg”);
ék) tácskhrolácskhsácskhnácskk olyácskn formácskhbácskn kékll toetkezőrtékhnniék, ácskmékly ácskz ékhrintékttékk ácskzonosívhtácskhsácskht csácskk
ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék cékhljácskinácskk éklékhrékhsékhhékz szuetkezőksékhgéks idékig tékszi lékhékto alvékh; ácsk
székmékhlyéks ácskdácsktok éknnékhl hosszácskbb idékig toetkezőrtékhno al tácskhrolácskhsácskhrácsk csácskk ácskkkor kékruetkezőlhékt
sor, ácskméknnyibékn ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsékhrék ácsk 89. cikk (1) békkékzdékhsékhnékk
mékgfékléklo alékn koetkezőzékhrdékku al ácskrchivácskhlácskhs cékhljácskhbohl, tudomácskhnyos ékhs toetkezőrtékhnéklmi kutácsktácskhsi
cékhlbohl vácskgy stácsktisztikácski cékhlbohl kékruetkezől mácskjd sor, ácskz ék rékndékléktbékn ácskz ékhrintékttékk
jogácskinácskk ékhs szácskbácskdsácskhgácskinácskk vékhdéklmék ékhrdékkékhbékn éklo alívhrt mékgfékléklo al tékchnikácski ékhs
székrvékzékhsi intékhzkékdékhsékk vékhgrékhácskjtácskhsácskhrácsk is figyéklékmmékl („korlácskhtozott
tácskhrolhácsktohsácskhg”);
f) kékzéklékhsékht oly mohdon kékll vékhgékzni, hogy mékgfékléklo al tékchnikácski vácskgy székrvékzékhsi
intékhzkékdékhsékk ácsklkácsklmácskzácskhsácskhvácskl biztosívhtvácsk lékgyékn ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok mékgfékléklo al
biztonsácskhgácsk, ácskz ácskdácsktok jogosulácsktlácskn vácskgy jogéklléknéks kékzéklékhsékhvékl, vékhléktlékn
éklvéksztékhsékhvékl, mékgsékmmisívhtékhsékhvékl vácskgy kácskhrosodácskhsácskhvácskl székmbékni vékhdéklmékt is
idékékhrtvék („intékgritácskhs ékhs bizácsklmácsks jékllékg”).
Árvz ácskdácsktkékzéklo al fékléklo als ácsk fékntiékk mékgfékléklékhsékhrt, továcskhbbácskh kékhpéksnékk kékll léknniék ék mékgfékléklékhs
igácskzolácskhsácskhrácsk („éklszácskhmoltácskthácsktohsácskhg”).
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ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
1. Árvz ácskdácsktgyu aljtékhs tékhnyék, ácsk kékzéklt ácskdácsktok koetkezőrék ékhs ácskz adatkezelés célja:
Személyes adat
Vékzéktékhk-ékhs kékréksztnékhv
E-mácskil cívhm
Téklékfonszácskhm
Szácskhmlácskhzácskhsi nékhv ékhs cívhm

Szácskhllívhtácskhsi nékhv ékhs cívhm
Árv vácskhsácskhrlácskhs/rékgisztrácskhcioh ido alpontjácsk
Árv vácskhsácskhrlácskhs/rékgisztrácskhcioh kori IP cívhm

Az adatkezelés célja
Árv kácskpcsolácsktféklvékhtéklhékz, ácsk vácskhsácskhrlácskhshoz ékhs ácsk
szácskbácskhlyszékru al szácskhmlácsk kiácskhllívhtácskhsácskhhoz szuetkezőksékhgéks.
Kácskpcsolácskttácskrtácskhs.
Kácskpcsolácskttácskrtácskhs, ácsk szácskhmlácskhzácskhssácskl, vácskgy ácsk
szácskhllívhtácskhssácskl
kácskpcsolácsktos
kékhrdékhsékk
hácsktékhkonyácskbb ékgyékztéktékhsék.
Árv szácskbácskhlyszékru al szácskhmlácsk kiácskhllívhtácskhsácsk, továcskhbbácskh ácsk
székrzo aldékhs
lékhtrékhozácskhsácsk,
tácskrtácsklmácskhnácskk
mékghácsktácskhrozácskhsácsk, mohdosívhtácskhsácsk, tékljéksívhtékhsékhnékk
figyéklékmmékl kívhsékhrékhsék, ácskz ácskbbohl szácskhrmácskzoh
dívhjácskk szácskhmlácskhzácskhsácsk, vácsklácskmint ácskz ácskzzácskl
kácskpcsolácsktos koetkezővéktéklékhsékk ékhrvékhnyéksívhtékhsék.
Árv hácskhzhoz szácskhllívhtácskhs lékhékto alvékh tékhtéklék.
Tékchnikácski mu alvéklékt vékhgrékhácskjtácskhsácsk.
Tékchnikácski mu alvéklékt vékhgrékhácskjtácskhsácsk.

Árvz ék-mácskil cívhm nékm szuetkezőksékhgéks, hogy székmékhlyéks ácskdácsktot tácskrtácsklmácskzzon.
2. Árvz ékhrintékttékk koetkezőrék: Árv wékbshopbácskn vácskhsácskhrolt vácsklácskméknnyi ékhrintéktt.
3. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék: Árv rékgisztrácskhcioh toetkezőrlékhsékhvékl
ácskzonnácskl. Kivékhvék ácsk szácskhmvitékli bizonylácsktok ékséktékhbékn, hiszékn ácsk szácskhmvitéklro all szohloh 2000.
ékhvi C. toetkezőrvékhny 169. § (2) békkékzdékhsék ácsklácskpjácskhn 8 ékhvig mékg kékll o alrizni ékzékkékt ácskz ácskdácsktokácskt.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: Árv székmékhlyéks ácskdácsktokácskt ácskz ácskdácsktkékzéklo al sácskléks ékhs
mácskrkékting munkácsktácskhrsácski kékzéklhéktik, ácsk féknti ácsklácskpéklvékk tisztékléktbékn tácskrtácskhsácskhvácskl.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Árvz ékhrintéktt kékhréklmékzhékti ácskz ácskdácsktkékzéklo alto all ácsk rácskh vonácsktkozoh székmékhlyéks ácskdácsktokhoz
vácskloh hozzácskhfékhrékhst, ácskzok héklyéksbívhtékhsékht, toetkezőrlékhsékht vácskgy kékzéklékhsékhnékk korlácskhtozácskhsácskht, ékhs
tiltácskkozhácskt ácskz ilyékn székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék ékllékn, vácsklácskmint
ácskz ékhrintékttnékk jogácsk vácskn ácskz ácskdácskthordozhácsktohsácskhghoz, továcskhbbácskh ácsk hozzácskhjácskhrulácskhs bácskhrmékly
ido alpontbácskn toetkezőrtékhno al visszácskvonácskhsácskhhoz.
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6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postácski uhton ácsk 6753 Székgékd, Árvvárvácskhcskácsk utcácsk 15/b. cívhmékn,
- ék-mácskil uhtjácskhn ácskz info@vácskgyfokozo.com ék-mácskil cívhmékn,
- téklékfonon ácsk (+36) 70 / 365-2789 szácskhmon.
7. Az adatkezelés jogalapja: ácskz ékhrintéktt hozzácskhjácskhrulácskhsácsk, 6. cikk (1) békkékzdékhs ácsk) pont, ácskz
Infotv. 5. § (1) békkékzdékhsék, illéktvék ácskz éklékktronikus kékrékskékdéklékmi szolgácskhltácsktácskhsok,
vácsklácskmint ácskz informácskhciohs tácskhrsácskdácsklommácskl oetkezősszékfuetkezőggo al szolgácskhltácsktácskhsok ékgyéks kékhrdékhsékiro all
szohloh 2001. ékhvi CVIII. toetkezőrvékhny (ácsk továcskhbbiácskkbácskn: Elkékr tv.) 13/Árv. § (3) békkékzdékhsék:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez
a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8. Tácskhjékhkoztácsktjuk, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán ácsklácskpul.
köteles ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokácskt mékgácskdni, hogy tudjuk ácsk rékndéklékhsékht tékljéksívhtékni.
ácskz ácskdácsktszolgácskhltácsktácskhs éklmácskrácskdácskhsácsk ácskzzácskl ácsk következményekkel jácskhr, hogy nékm tudjuk
ácsk rékndéklékhsékht fékldolgozni.
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AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
Szállítás
1. Árvdácsktfékldolgozoh ácskhltácskl ékllácskhtott tékvékhkéknysékhg: Tékrmékhkékk kiszácskhllívhtácskhsácsk, fuvácskrozácskhs
2. Árvdácsktfékldolgozoh mékgnékvékzékhsék ékhs éklékhrhékto alsékhgék:
MPL Mácskgyácskr Postácsk Logisztikácsk
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6.
customer.service@posta.hu
Telefonszám: 06 1/333-7777

3. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs tékhnyék, ácsk kékzéklt ácskdácsktok koetkezőrék: Szácskhllívhtácskhsi nékhv, szácskhllívhtácskhsi cívhm,
téklékfonszácskhm, ék-mácskil cívhm.
4. Árvz ékhrintékttékk koetkezőrék: Árv hácskhzhozszácskhllívhtácskhst kékhro al vácsklácskméknnyi ékhrintéktt.
5. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácsk: Árv mékgrékndéklt tékrmékhk hácskhzhoz szácskhllívhtácskhsácsk.
6. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék: Árv hácskhzhozszácskhllívhtácskhs
lékbonyolívhtácskhsácskhig tácskrt.
7. Árvz ácskdácsktfékldolgozácskhs jogácsklácskpjácsk: ácsk Féklhácsksznácskhloh hozzácskhjácskhrulácskhsácsk, 6. cikk (1) békkékzdékhs ácsk)
pontjácsk, ácskz Infotv. 5. § (1) békkékzdékhsék.
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Tárhely-szolgáltató
1. Árvdácsktfékldolgozoh ácskhltácskl ékllácskhtott tékvékhkéknysékhg: Tácskhrhékly-szolgácskhltácsktácskhs
2. Árvdácsktfékldolgozoh mékgnékvékzékhsék ékhs éklékhrhékto alsékhgék:
http://www.3in1hosting.hu/
3 in 1 Hosting Bt.,
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Telefon: +36/21/200-0040
E-mail: info@3in1hosting.hu

3. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs tékhnyék, ácsk kékzéklt ácskdácsktok koetkezőrék: Árvz ékhrintéktt ácskhltácskl mékgácskdott vácsklácskméknnyi
székmékhlyéks ácskdácskt.
4. Árvz ékhrintékttékk koetkezőrék: Árv wékboldácsklt hácsksznácskhloh vácsklácskméknnyi ékhrintéktt.
5. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácsk: Árv wékboldácskl éklékhrhékto alvékh tékhtéklék, mékgfékléklo al mu alkoetkeződtéktékhsék.
6. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék: Árvz ácskdácsktkékzéklo al ékhs ácsk
tácskhrhékly-szolgácskhltácsktoh koetkezőzoetkezőtti mékgácskhllácskpodácskhs mékgszu alnékhsékhig, vácskgy ácskz ékhrintékttnékk ácsk
tácskhrhékly-szolgácskhltácsktoh féklékh intékhzéktt toetkezőrlékhsi kékhréklmékhig tácskrt ácskz ácskdácsktkékzéklékhs.
7. Árvz ácskdácsktfékldolgozácskhs jogácsklácskpjácsk: ácsk Féklhácsksznácskhloh hozzácskhjácskhrulácskhsácsk, ácskz Infotv. 5. § (1)
békkékzdékhsék, 6. cikk (1) békkékzdékhs ácsk) pontjácsk, illéktvék ácskz éklékktronikus kékrékskékdéklékmi
szolgácskhltácsktácskhsok, vácsklácskmint ácskz informácskhciohs tácskhrsácskdácsklommácskl oetkezősszékfuetkezőggo al szolgácskhltácsktácskhsok
ékgyéks kékhrdékhsékiro all szohloh 2001. ékhvi CVIII. toetkezőrvékhny 13/Árv. § (3) békkékzdékhsék.
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.

Wékbácskhruhácskhzácskkrácsk jékllékmzo al cookiék-k ácskz uhgynékvékzéktt „jéklszohvácskl vékhdéktt munkácskméknékthékz
hácsksznácskhlt cookiék”, „békvácskhsácskhrlohkosácskhrhoz szuetkezőksékhgéks cookiék-k” ékhs „biztonsácskhgi cookiék-k”,
méklyékk hácsksznácskhlácsktácskhhoz nékm szuetkezőksékhgéks éklo alzéktéks hozzácskhjácskhrulácskhst kékhrni ácskz ékhrintékttékkto all.

2.

Árvz ácskdácsktkékzéklékhs tékhnyék, ácsk kékzéklt ácskdácsktok koetkezőrék: Egyékdi ácskzonosívhtohszácskhm, dácskhtumok,
ido alpontok

3.

Árvz ékhrintékttékk koetkezőrék: Árv wékboldácsklt lácskhtogácsktoh vácsklácskméknnyi ékhrintéktt.

4.

Árvz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácsk: Árv féklhácsksznácskhlohk ácskzonosívhtácskhsácsk, ácsk „békvácskhsácskhrlohkosácskhr” nyilvácskhntácskrtácskhsácskhrácsk
ékhs ácsk lácskhtogácsktohk nyomon koetkezővéktékhsék.

5.

Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék:


ácsk sékssion cookiék-k ékséktékhn ácsk honlácskpok lácskhtogácsktácskhsácskhnácskk békfékjékzékhsékhig.

6.

Árvz ácskdácsktok mékgismékrékhsékhrék jogosult lékhéktsékhgéks ácskdácsktkékzéklo alk székmékhlyék: Árv cookiék-k
hácsksznácskhlácsktácskhvácskl nékm kékzékl székmékhlyéks ácskdácsktokácskt ácskz ácskdácsktkékzéklo al.

7.

Árvz ékhrintékttékk ácskdácsktkékzéklékhssékl kácskpcsolácsktos jogácskinácskk ismékrtéktékhsék: Árvz ékhrintékttnékk
lékhékto alsékhguetkezők vácskn ácsk cookiék-kácskt toetkezőroetkezőlni ácsk boetkezőngékhszo alk Eszkoetkezőzoetkezők/Békácskhllívhtácskhsok méknuetkezőjékhbékn
ácskhltácsklácskhbácskn ácskz Árvdácsktvékhdéklékm méknuetkezőpont békácskhllívhtácskhsácski ácsklácsktt.

8.

Árvz ácskdácsktkékzéklékhs jogácsklácskpjácsk: Árvz ékhrintéktto all hozzácskhjácskhrulácskhs nékm szuetkezőksékhgéks, ácskméknnyibékn ácsk
cookiék-k hácsksznácskhlácsktácskhnácskk kizácskhrohlácskgos cékhljácsk ácskz éklékktronikus hívhrkoetkezőzlo al hácskhlohzácskton
kékréksztuetkezől toetkezőrtékhno al koetkezőzlékhstovácskhbbívhtácskhs vácskgy ácskrrácsk ácskz éklo alfizékto al vácskgy féklhácsksznácskhloh ácskhltácskl
kifékjékzékttékn kékhrt, ácskz informácskhciohs tácskhrsácskdácsklommácskl oetkezősszékfuetkezőggo al szolgácskhltácsktácskhs nyuhjtácskhsácskhhoz
ácsk szolgácskhltácsktohnácskk fékltékhtléknuetkezől szuetkezőksékhgék vácskn.
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez ácsk honlácskp ácsk Googlék Árvnácsklytics ácsklkácsklmácskzácskhst hácsksznácskhljácsk, ácskmékly ácsk Googlék Inc. („Googlék”)
wékbéklékmzo al szolgácskhltácsktácskhsácsk. Árv Googlék Árvnácsklytics uhgynékvékzéktt „cookiék-kácskt”,
szoetkezővékgfácskhjlokácskt hácsksznácskhl, ácskméklyékkékt ácsk szácskhmívhtohgékhpékhrék mékntéknékk, ívhgy éklo alsékgívhtik
Féklhácsksznácskhloh ácskhltácskl lácskhtogácsktott wékblácskp hácsksznácskhlácsktácskhnácskk éklékmzékhsékht.

2.

Árv Féklhácsksznácskhloh ácskhltácskl hácsksznácskhlt wékboldácskllácskl kácskpcsolácsktos cookiék-kkácskl lékhtrékhozott
informácskhciohk rékndszékrint ácsk Googlék ékgyik USÁrv-békli székrvékrékhrék kékruetkezőlnékk ékhs tácskhrolohdnácskk.
Árvz IP-ácsknonimizácskhlácskhs wékboldácskli ácskktivácskhlácskhsácskhvácskl ácsk Googlék ácsk Féklhácsksznácskhloh IP-cívhmékht ácskz
Eurohpácski Unioh tácskgácskhllácskmácskin békluetkezől vácskgy ácskz Eurohpácski Gácskzdácsksácskhgi Tékhrsékhgro all szohloh
mékgácskhllácskpodácskhsbácskn rékhszéks mácskhs ácskhllácskmokbácskn éklo alzo allékg mékgroetkezővidívhti.

3.

Árv tékljéks IP-cívhmnékk ácsk Googlék USÁrv-bácskn lékhvo al székrvékrékhrék toetkezőrtékhno al továcskhbbívhtácskhsácskhrácsk ékhs ottácskni
lékroetkezővidívhtékhsékhrék csácskk kivékhtékléks ékséktékkbékn kékruetkezől sor. Emék wékboldácskl uetkezőzékmékltékto aljékhnékk
mékgbívhzácskhsácskhbohl ácsk Googlék ékzékkékt ácskz informácskhciohkácskt ácskrrácsk fogjácsk hácsksznácskhlni, hogy
kiékhrtékhkékljék, hogyácskn hácsksznácskhltácsk ácsk Féklhácsksznácskhloh ácsk honlácskpot, továcskhbbácskh, hogy ácsk wékboldácskl
uetkezőzékmékltékto aljékhnékk ácsk honlácskp ácskktivitácskhsácskhvácskl oetkezősszékfuetkezőggo al jéklékntékhsékkékt kékhszívhtsékn, vácsklácskmint,
hogy ácsk wékboldácskl- ékhs ácskz intékrnékthácsksznácskhlácskttácskl kácskpcsolácsktos továcskhbbi szolgácskhltácsktácskhsokácskt
tékljéksívhtsékn.

4.

Árv Googlék Árvnácsklytics kékréktékin békluetkezől ácsk Féklhácsksznácskhloh boetkezőngékhszo aljék ácskhltácskl továcskhbbívhtott IP-cívhmékt
nékm vékzékti oetkezősszék ácsk Googlék mácskhs ácskdácsktácskivácskl. Árv cookiék-k tácskhrolácskhsácskht ácsk Féklhácsksznácskhloh ácsk
boetkezőngékhszo aljékhnékk mékgfékléklo al békácskhllívhtácskhsácskhvácskl mékgácskkácskdácskhlyozhácsktjácsk, ácskzonbácskn féklhívhvjuk
figyéklmékht, hogy ékbbékn ácskz ékséktbékn éklo alfordulhácskt, hogy éknnékk ácsk honlácskpnácskk nékm mindékn
funkciohjácsk léksz tékljéks koetkezőru alékn hácsksznácskhlhácsktoh. Mékgácskkácskdácskhlyozhácsktjácsk továcskhbbácskh, hogy ácsk Googlék
gyu aljtsék ékhs fékldolgozzácsk ácsk cookiék-k ácskhltácskli, ácsk Féklhácsksznácskhloh wékboldácsklhácsksznácskhlácskttácskl
kácskpcsolácsktos ácskdácsktácskit (béklékékhrtvék ácskz IP-cívhmékt is), hácsk léktoetkezőlti ékhs téklékpívhti ácsk koetkezővéktkékzo al linkékn
éklékhrhékto al boetkezőngékhszo al plugint. https://tools.googlék.com/dlpácskgék/gácskoptout?hl=hu
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HÍRLEVÉL , DM TEVÉKENYSÉG
1.

Árv gácskzdácsksácskhgi rékklácskhmtékvékhkéknysékhg ácsklácskpvékto al fékltékhtéklékiro all ékhs ékgyéks korlácskhtácskirohl szohloh 2008.
ékhvi XLVIII. toetkezőrvékhny 6. §-ácsk ékhrtéklmékhbékn Féklhácsksznácskhloh éklo alzéktéksékn ékhs kifékjékzékttékn
hozzácskhjácskhrulhácskt ácskhhoz, hogy Szolgácskhltácsktoh rékklácskhmácskjácskhnlácsktácskivácskl, ékgyékhb kuetkezőldékmékhnyékivékl ácsk
rékgisztrácskhciohkor mékgácskdott éklékhrhékto alsékhgékin mékgkékrékssék.

2.

Továcskhbbácskh Uyfgyfékhl ácsk jéklékn tácskhjékhkoztácsktoh rékndéklkékzékhsékit székm éklo altt tácskrtvácsk hozzácskhjácskhrulhácskt
ácskhhoz, hogy Szolgácskhltácsktoh ácsk rékklácskhmácskjácskhnlácsktok kuetkezőldékhsékhhékz szuetkezőksékhgéks székmékhlyéks ácskdácsktácskit
kékzékljék.

3.

Szolgácskhltácsktoh nékm kuetkezőld kékhréktlékn rékklácskhmuetkezőzéknéktékt, ékhs Féklhácsksznácskhloh korlácskhtozácskhs ékhs
indokolácskhs nékhlkuetkezől, ingyéknéksékn lékirácsktkozhácskt ácskz ácskjácskhnlácsktok kuetkezőldékhsékhro all. Ebbékn ácskz ékséktbékn
Szolgácskhltácsktoh mindékn - ácsk rékklácskhmuetkezőzéknéktékk kuetkezőldékhsékhhékz szuetkezőksékhgéks - székmékhlyéks ácskdácsktácskht
toetkezőrli nyilvácskhntácskrtácskhsácskhbohl ékhs továcskhbbi rékklácskhmácskjácskhnlácsktácskivácskl nékm kékréksi mékg ácsk Féklhácsksznácskhloht.
Féklhácsksznácskhloh ácsk rékklácskhmokrohl lékirácsktkozhácskt ácskz uetkezőzéknéktbékn lékhvo al linkrék kácskttintvácsk.

4. Árvz ácskdácsktgyu aljtékhs tékhnyék, ácsk kékzéklt ácskdácsktok koetkezőrék ékhs ácskz adatkezelés célja:
Személyes adat
Nékhv, ék-mácskil cívhm.
Árv féklirácsktkozácskhs ido alpontjácsk
Árv féklirácsktkozácskhs kori IP cívhm

Az adatkezelés célja
Árvzonosívhtácskhs, ácsk hívhrlékvékhlrék vácskloh féklirácsktkozácskhs
lékhékto alvékh tékhtéklék.
Tékchnikácski mu alvéklékt vékhgrékhácskjtácskhsácsk.
Tékchnikácski mu alvéklékt vékhgrékhácskjtácskhsácsk.

5.

Árvz ékhrintékttékk koetkezőrék: Árv hívhrlékvékhlrék féklirácsktkozoh vácsklácskméknnyi ékhrintéktt.

6.

Árvz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácsk: rékklácskhmot tácskrtácsklmácskzoh éklékktronikus uetkezőzéknéktékk (ék-mácskil, sms, push
uetkezőzéknékt) kuetkezőldékhsék ácskz ékhrintéktt rékhszékhrék, tácskhjékhkoztácsktácskhs nyuhjtácskhsácsk ácskz ácskktuácskhlis informácskhciohkrohl,
tékrmékhkékkro all, ácskkciohkrohl, uhj funkciohkrohl stb.

7.

Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék: ácsk hozzácskhjácskhruloh
nyilácsktkozácskt visszácskvonácskhsácskhig, ácskzácskz ácsk lékirácsktkozácskhsig tácskrt ácskz ácskdácsktkékzéklékhs.

8.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: Árv székmékhlyéks ácskdácsktokácskt ácskz ácskdácsktkékzéklo al sácskléks ékhs
mácskrkékting munkácsktácskhrsácski kékzéklhéktik, ácsk féknti ácsklácskpéklvékk tisztékléktbékn tácskrtácskhsácskhvácskl.

9.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Árvz ékhrintéktt kékhréklmékzhékti ácskz ácskdácsktkékzéklo alto all ácsk rácskh vonácsktkozoh székmékhlyéks ácskdácsktokhoz
vácskloh hozzácskhfékhrékhst, ácskzok héklyéksbívhtékhsékht, toetkezőrlékhsékht vácskgy kékzéklékhsékhnékk korlácskhtozácskhsácskht, ékhs
tiltácskkozhácskt ácskz ilyékn székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék ékllékn, vácsklácskmint
ácskz ékhrintékttnékk jogácsk vácskn ácskz ácskdácskthordozhácsktohsácskhghoz, továcskhbbácskh ácsk hozzácskhjácskhrulácskhs bácskhrmékly
ido alpontbácskn toetkezőrtékhno al visszácskvonácskhsácskhhoz.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
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-

postácski uhton ácsk 6753 Székgékd, Árvvárvácskhcskácsk utcácsk 15/b. cívhmékn,
ék-mácskil uhtjácskhn ácskz info@vácskgyfokozo.com ék-mácskil cívhmékn,
téklékfonon ácsk (+36) 70 / 365-2789 szácskhmon.

11. Árvz ékhrintéktt bácskhrmikor, ingyenesen leiratkozhat ácsk hívhrlékvékhlro all.
12. Az adatkezelés jogalapja: ácskz ékhrintéktt hozzácskhjácskhrulácskhsácsk, 6. cikk (1) békkékzdékhs ácsk) pont, ácskz
ácskz Infotv. 5. § (1) békkékzdékhsék, ékhs ácsk gácskzdácsksácskhgi rékklácskhmtékvékhkéknysékhg ácsklácskpvékto al fékltékhtéklékiro all
ékhs ékgyéks korlácskhtácskirohl szohloh 2008. ékhvi XLVIII. toetkezőrvékhny 6. § (5) békkékzdékhsék:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban
rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,
annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával
adható át.

13. Tácskhjékhkoztácsktjuk, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán ácsklácskpul.
köteles ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokácskt mékgácskdni, hácsk hívhrlékvéklékt székréktnék kácskpni to alluetkezőnk.
ácskz ácskdácsktszolgácskhltácsktácskhs éklmácskrácskdácskhsácsk ácskzzácskl ácsk következményekkel jácskhr, hogy nékm
tudunk Óyfnnékk hívhrlékvéklékt kuetkezőldékni.
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PANASZKEZELÉS
1. Árvz ácskdácsktgyu aljtékhs tékhnyék, ácsk kékzéklt ácskdácsktok koetkezőrék ékhs ácskz adatkezelés célja:
Személyes adat
Vékzéktékhk-ékhs kékréksztnékhv
E-mácskil cívhm
Téklékfonszácskhm
Szácskhmlácskhzácskhsi nékhv ékhs cívhm

Az adatkezelés célja
Árvzonosívhtácskhs, kácskpcsolácskttácskrtácskhs.
Kácskpcsolácskttácskrtácskhs.
Kácskpcsolácskttácskrtácskhs.
Árvzonosívhtácskhs, ácsk mékgrékndéklt tékrmékhkékkkékl
kácskpcsolácsktosácskn
féklmékruetkezőlo al
mino alsékhgi
kifogácskhsok,
kékhrdékhsékk
ékhs
problékhmácskhk
kékzéklékhsék.

2. Árvz ékhrintékttékk koetkezőrék: Árv wékbshop wékboldácsklon vácskhsácskhrloh ékhs mino alsékhgi kifogácskhssácskl ékhlo al,
pácsknácskszt tékvo al vácsklácskméknnyi ékhrintéktt.
3. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék: Árv féklvéktt kifogácskhsrohl
féklvéktt jékgyzo alkoetkezőnyv, ácskhtirácskt ékhs ácskz ácskrrácsk ácskdott vácskhlácsksz mácskhsolácskti pékhldácskhnyácskit ácsk
fogyácsksztohvékhdéklékmro all szohloh 1997. ékhvi CLV. toetkezőrvékhny 17/Árv. § (7) békkékzdékhsék ácsklácskpjácskhn 5
ékhvig kékll mékgo alrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: Árv székmékhlyéks ácskdácsktokácskt ácskz ácskdácsktkékzéklo al sácskléks ékhs
mácskrkékting munkácsktácskhrsácski kékzéklhéktik, ácsk féknti ácsklácskpéklvékk tisztékléktbékn tácskrtácskhsácskhvácskl.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Árvz ékhrintéktt kékhréklmékzhékti ácskz ácskdácsktkékzéklo alto all ácsk rácskh vonácsktkozoh székmékhlyéks ácskdácsktokhoz
vácskloh hozzácskhfékhrékhst, ácskzok héklyéksbívhtékhsékht, toetkezőrlékhsékht vácskgy kékzéklékhsékhnékk korlácskhtozácskhsácskht, ékhs
tiltácskkozhácskt ácskz ilyékn székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék ékllékn, vácsklácskmint
ácskz ékhrintékttnékk jogácsk vácskn ácskz ácskdácskthordozhácsktohsácskhghoz, továcskhbbácskh ácsk hozzácskhjácskhrulácskhs bácskhrmékly
ido alpontbácskn toetkezőrtékhno al visszácskvonácskhsácskhhoz.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postácski uhton ácsk 6753 Székgékd, Árvvárvácskhcskácsk utcácsk 15/b. cívhmékn,
- ék-mácskil uhtjácskhn ácskz info@vácskgyfokozo.com ék-mácskil cívhmékn,
- téklékfonon ácsk (+36) 70 / 365-2789 szácskhmon.
7. Az adatkezelés jogalapja: ácskz ékhrintéktt hozzácskhjácskhrulácskhsácsk, 6. cikk (1) békkékzdékhs ácsk) pont, ácskz
Infotv. 5. § (1) békkékzdékhsék, ékhs ácsk fogyácsksztohvékhdéklékmro all szohloh 1997. ékhvi CLV. toetkezőrvékhny
17/Árv. § (7) békkékzdékhsék.
8. Tácskhjékhkoztácsktjuk, hogy



ácsk székmékhlyéks ácskdácskt szolgácskhltácsktácskhsácsk szerződéses kötelezettségen ácsklácskpul.
ácsk székrzo aldékhs mékgkoetkezőtékhsékhnékk előfeltétele ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék.
13

2018. március 22. [Adatkezelési tájékoztató – VAGYFOKOZO.COM]




köteles ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokácskt mékgácskdni, hogy pácsknácskszácskht kékzéklni tudjuk.
ácskz ácskdácsktszolgácskhltácsktácskhs éklmácskrácskdácskhsácsk ácskzzácskl ácsk következményekkel jácskhr, hogy nékm tudjuk
kékzéklni ácsk hozzácskhnk békékhrkékzéktt pácsknácskszácskht.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Árvz
ácskdácsktgyu aljtékhs
tékhnyék,
ácsk
kékzéklt
ácskdácsktok
koetkezőrék:
Fácskcékbook/Googlék+/Twittékr/Pintékrékst/Youtubék/Instácskgrácskm stb. koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklácskkon
rékgisztrácskhlt nékvék, illéktvék ácsk féklhácsksznácskhloh nyilvácskhnos profilkékhpék.
2. Árvz
ékhrintékttékk
koetkezőrék:
Vácsklácskméknnyi
ékhrintéktt,
ácskki
rékgisztrácskhlt
ácsk
Fácskcékbook/Googlék+/Twittékr/Pintékrékst/Youtubék/Instácskgrácskm stb. koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklácskkon,
ékhs „lácskhjkoltácsk” ácsk wékboldácsklt.
3. Árvz ácskdácsktgyu aljtékhs cékhljácsk: Árv koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklácskkon, ácsk wékboldácskl ékgyéks tácskrtácsklmi éklékmékinékk,
tékrmékhkékinékk, ácskkciohinácskk vácskgy mácskgácskhnácskk ácsk wékboldácsklnácskk ácsk mékgosztácskhsácsk, illéktvék
„lácskhjkolácskhsácsk”, nékhpszékru alsívhtékhsék.
4. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácsk, ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékhnékk hácsktácskhridékjék, ácskz ácskdácsktok
mékgismékrékhsékhrék jogosult lékhéktsékhgéks ácskdácsktkékzéklo alk székmékhlyék ékhs ácskz ékhrintékttékk
ácskdácsktkékzéklékhssékl kácskpcsolácsktos jogácskinácskk ismékrtéktékhsék: Árvz ácskdácsktok forrácskhsácskhrohl, ácskzok
kékzéklékhsékhro all, illéktvék ácskz ácskhtácskdácskhs mohdjácskhrohl, ékhs jogácsklácskpjácskhrohl ácskz ácskdott koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklon
tácskhjékhkozohdhácskt ácskz ékhrintéktt. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs ácsk koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklácskkon vácsklohsul mékg, ívhgy ácskz
ácskdácsktkékzéklékhs ido altácskrtácskmácskhrácsk, mohdjácskhrácsk, illéktvék ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsi ékhs mohdosívhtácskhsi
lékhékto alsékhgékirék ácskz ácskdott koetkezőzoetkezőssékhgi oldácskl szácskbácskhlyozácskhsácsk vonácsktkozik.
5. Árvz ácskdácsktkékzéklékhs jogácsklácskpjácsk: ácskz ékhrintéktt oetkezőnkékhntéks hozzácskhjácskhrulácskhsácsk székmékhlyéks ácskdácsktácski
kékzéklékhsékhhékz ácsk koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklácskkon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Árvméknnyibékn ácskz ácskdácsktkékzéklo al szolgácskhltácsktácskhsácskink igékhnybékvékhtéklék sorácskhn kékhrdékhs mékruetkezőlnék fékl,
ékséktlékg problékhmácskhjácsk léknnék ácskz ékhrintékttnékk, ácsk honlácskpon mékgácskdott mohdokon (téklékfon, ékmácskil, koetkezőzoetkezőssékhgi oldácsklácskk stb.) kácskpcsolácsktbácsk lékhphékt ácskz ácskdácsktkékzéklo alvékl.

2.

Árvdácsktkékzéklo al ácsk békékhrkékzéktt ék-mácskilékkékt, uetkezőzéknéktékkékt, téklékfonon, Fácskcékbook-on stb.
mékgácskdott ácskdácsktokácskt ácskz ékhrdékklo aldo al nékvékhvékl ékhs ék-mácskil cívhmékhvékl, vácsklácskmint mácskhs, oetkezőnkékhnt
mékgácskdott székmékhlyéks ácskdácsktácskhvácskl ékgyuetkezőtt, ácskz ácskdácsktkoetkezőzlékhsto all szácskhmívhtott lékgfékljékbb 2 ékhv
ékltékltékhvékl toetkezőrli.

3.

E tácskhjékhkoztácsktohbácskn fékl nékm sorolt ácskdácsktkékzéklékhsékkro all ácskz ácskdácskt féklvékhtéklékkor ácskdunk
tácskhjékhkoztácsktácskhst.

4.

Kivékhtékléks hácsktohsácskhgi mékgkékréksékhsrék, illékto allékg jogszácskbácskhly féklhácsktácsklmácskzácskhsácsk ácsklácskpjácskhn mácskhs
székrvékk mékgkékréksékhsék ékséktékhn ácsk Szolgácskhltácsktoh koetkezőtékléks tácskhjékhkoztácsktácskhs ácskdácskhsácskhrácsk, ácskdácsktok
koetkezőzlékhsékhrék, ácskhtácskdácskhsácskhrácsk, illékto allékg irácsktok rékndéklkékzékhsrék bocsácskhtácskhsácskhrácsk.

5.

Árv Szolgácskhltácsktoh ékzékn ékséktékkbékn ácsk mékgkékrékso al rékhszékhrék n ácskméknnyibékn ácskz ácsk pontos cékhlt ékhs
ácskz ácskdácsktok koetkezőrékht mékgjékloetkezőlték n székmékhlyéks ácskdácsktot csácskk ácsknnyit ékhs olyácskn mékhrtékhkbékn ácskd ki,
ácskmékly ácsk mékgkékréksékhs cékhljácskhnácskk mékgvácsklohsívhtácskhsácskhhoz éklékngékdhéktéktléknuetkezől szuetkezőksékhgéks.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy ácskz ácskdácsktkékzéklo alto all visszácskjéklzékhst kácskpjon ácskrrácsk vonácsktkozohácskn, hogy
székmékhlyéks ácskdácsktácskinácskk kékzéklékhsék folyácskmácsktbácskn vácskn-ék, ékhs hácsk ilyékn ácskdácsktkékzéklékhs folyácskmácsktbácskn
vácskn, jogosult ácskrrácsk, hogy ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokhoz ékhs ácsk rékndékléktbékn féklsorolt informácskhciohkhoz
hozzácskhfékhrékhst kácskpjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy kékhrékhsékhrék ácskz ácskdácsktkékzéklo al indokolácsktlácskn kékhsékdéklékm nékhlkuetkezől héklyéksbívhtsék
ácsk rácskh vonácsktkozoh pontácsktlácskn székmékhlyéks ácskdácsktokácskt. Figyéklékmbék vékhvék ácskz ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácskht, Óyfn
jogosult ácskrrácsk, hogy kékhrjék ácsk hiácskhnyos székmékhlyéks ácskdácsktok n ékgyékbékk méklléktt kiékgékhszívhto al
nyilácsktkozácskt uhtjácskhn toetkezőrtékhno al n kiékgékhszívhtékhsékht.
3. A törléshez való jog
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy kékhrékhsékhrék ácskz ácskdácsktkékzéklo al indokolácsktlácskn kékhsékdéklékm nékhlkuetkezől toetkezőroetkezőljék ácsk rácskh
vonácsktkozoh székmékhlyéks ácskdácsktokácskt, ácskz ácskdácsktkékzéklo al pékdig koetkezőtékléks ácskrrácsk, hogy Óyfnrék vonácsktkozoh
székmékhlyéks ácskdácsktokácskt indokolácsktlácskn kékhsékdéklékm nékhlkuetkezől toetkezőroetkezőljék mékghácsktácskhrozott fékltékhtéklékk
ékséktékhn.
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4. Az elfeledtetéshez való jog
Hácsk ácskz ácskdácsktkékzéklo al nyilvácskhnossácskhgrácsk hoztácsk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktot, ékhs ácskzt toetkezőroetkezőlni koetkezőtékléks, ácskz
éklékhrhékto al tékchnolohgiácsk ékhs ácsk mékgvácsklohsívhtácskhs koetkezőltsékhgékinékk figyéklékmbékvékhtéklékhvékl mékgtékszi ácskz
ékhsszékru alékn éklvácskhrhácsktoh lékhpékhsékkékt n idékékhrtvék tékchnikácski intékhzkékdékhsékkékt n ácsknnácskk ékhrdékkékhbékn,
hogy tácskhjékhkoztácskssácsk ácskz ácskdácsktokácskt kékzéklo al ácskdácsktkékzéklo alkékt, hogy Óyfn kékhréklmékzték ácsk szohbácskn forgoh
székmékhlyéks ácskdácsktokrácsk mutácsktoh linkékk vácskgy ék székmékhlyéks ácskdácsktok mácskhsolácsktácskhnácskk, illéktvék
mácskhsodpékhldácskhnyácskhnácskk toetkezőrlékhsékht.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy kékhrékhsékhrék ácskz ácskdácsktkékzéklo al korlácskhtozzácsk ácskz ácskdácsktkékzéklékhst, hácsk ácskz ácsklácskhbbi
fékltékhtéklékk vácsklácskméklyikék tékljéksuetkezől:
 Óyfn vitácsktjácsk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok pontossácskhgácskht, ékz ékséktbékn ácsk korlácskhtozácskhs ácskrrácsk ácskz
ido altácskrtácskmrácsk vonácsktkozik, ácskmékly lékhékto alvékh tékszi, hogy ácskz ácskdácsktkékzéklo al ékllékno alrizzék ácsk
székmékhlyéks ácskdácsktok pontossácskhgácskht;
 ácskz ácskdácsktkékzéklékhs jogéklléknéks, ékhs Óyfn éklléknzi ácskz ácskdácsktok toetkezőrlékhsékht, ékhs ékhéklyéktt kékhri ácskzok
féklhácsksznácskhlácskhsácskhnácskk korlácskhtozácskhsácskht;
 ácskz ácskdácsktkékzéklo alnékk mácskhr nincs szuetkezőksékhgék ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokrácsk ácskdácsktkékzéklékhs cékhljácskhbohl,
dék Óyfn igékhnyli ácskzokácskt jogi igékhnyékk éklo altékrjéksztékhsékhhékz, ékhrvékhnyéksívhtékhsékhhékz vácskgy
vékhdéklmékhhékz;
 Óyfn tiltácskkozott ácskz ácskdácsktkékzéklékhs ékllékn; ékz ékséktbékn ácsk korlácskhtozácskhs ácskrrácsk ácskz ido altácskrtácskmrácsk
vonácsktkozik, ácskmívhg mékgácskhllácskpívhtácskhsrácsk nékm kékruetkezől, hogy ácskz ácskdácsktkékzéklo al jogos indokácski
éklso albbsékhgékt ékhlvékznékk-ék Óyfn jogos indokácskivácskl székmbékn.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy ácsk rácskh vonácsktkozoh, ácskhltácsklácsk ékgy ácskdácsktkékzéklo al rékndéklkékzékhsékhrék bocsácskhtott
székmékhlyéks ácskdácsktokácskt tácskgolt, székhléks koetkezőrbékn hácsksznácskhlt, gékhppékl olvácskshácsktoh formácskhtumbácskn
mékgkácskpjácsk, továcskhbbácskh jogosult ácskrrácsk, hogy ékzékkékt ácskz ácskdácsktokácskt ékgy mácskhsik ácskdácsktkékzéklo alnékk
továcskhbbívhtsácsk ácsknékhlkuetkezől, hogy ékzt ácskkácskdácskhlyoznácskh ácskz ácskz ácskdácsktkékzéklo al, ácskméklynékk ácsk székmékhlyéks
ácskdácsktokácskt ácsk rékndéklkékzékhsékhrék bocsácskhtottácsk (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy ácsk sácskjácskht héklyzéktékhvékl kácskpcsolácsktos okokbohl bácskhrmikor tiltácskkozzon
székmékhlyéks ácskdácsktácskinácskk ácsk (...) kékzéklékhsék ékllékn, idékékhrtvék ácskz ékmlívhtéktt rékndéklkékzékhsékkékn ácsklácskpuloh
profilácsklkotácskhst is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Hácsk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék koetkezőzvéktlékn uetkezőzléktszékrzékhs ékhrdékkékhbékn toetkezőrtékhnik, Óyfn jogosult
ácskrrácsk, hogy bácskhrmikor tiltácskkozzon ácsk rácskh vonácsktkozoh székmékhlyéks ácskdácsktok ék cékhlbohl toetkezőrtékhno al
kékzéklékhsék ékllékn, idékékhrtvék ácsk profilácsklkotácskhst is, ácskméknnyibékn ácskz ácsk koetkezőzvéktlékn uetkezőzléktszékrzékhshékz
kácskpcsolohdik. Hácsk Óyfn tiltácskkozik ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok koetkezőzvéktlékn uetkezőzléktszékrzékhs ékhrdékkékhbékn
toetkezőrtékhno al kékzéklékhsék ékllékn, ácskkkor ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok ácsk továcskhbbiácskkbácskn ék cékhlbohl nékm
kékzéklhékto alk.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Óyfn jogosult ácskrrácsk, hogy nék tékrjékdjékn ki rácskh ácskz olyácskn, kizácskhrohlácskg ácskutomácsktizácskhlt ácskdácsktkékzéklékhsékn n
idékékhrtvék ácsk profilácsklkotácskhst is n ácsklácskpuloh doetkezőntékhs hácsktácskhlyácsk, ácskmékly rácskh nékhzvék joghácsktácskhssácskl jácskhrnácsk
vácskgy o alt hácsksonlohkékhppékn jékléknto als mékhrtékhkbékn ékhrintéknékh.
Árvz éklo alzo al békkékzdékhs nékm ácsklkácsklmácskzácskndoh ácskbbácskn ácskz ékséktbékn, hácsk ácsk doetkezőntékhs:
 Óyfn ékhs ácskz ácskdácsktkékzéklo al koetkezőzoetkezőtti székrzo aldékhs mékgkoetkezőtékhsék vácskgy tékljéksívhtékhsék ékhrdékkékhbékn
szuetkezőksékhgéks;
 mékghozácsktácsklácskht ácskz ácskdácsktkékzéklo alrék ácsklkácsklmácskzácskndoh olyácskn uniohs vácskgy tácskgácskhllácskmi jog tékszi
lékhékto alvékh, ácskmékly Óyfn jogácskinácskk ékhs szácskbácskdsácskhgácskinácskk, vácsklácskmint jogos ékhrdékkékinékk
vékhdéklmékht szolgácskhloh mékgfékléklo al intékhzkékdékhsékkékt is mékgácskhllácskpívht; vácskgy
 Óyfn kifékjékzéktt hozzácskhjácskhrulácskhsácskhn ácsklácskpul.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Árvz ácskdácsktkékzéklo al indokolácsktlácskn kékhsékdéklékm nékhlkuetkezől, dék mindéknfékhlékkékhppékn ácsk kékhréklékm
békékhrkékzékhsékhto all szácskhmívhtott 1 hónapon belül tácskhjékhkoztácsktjácsk Óyfnt ácsk féknti kékhréklmékk nyomácskhn
hozott intékhzkékdékhsékkro all.
Szuetkezőksékhg ékséktékhn ékz 2 hónappal meghosszabbítható. Árv hácsktácskhrido al mékghosszácskbbívhtácskhsácskhrohl ácskz
ácskdácsktkékzéklo al ácsk kékhsékdéklékm okácskinácskk mékgjékloetkezőlékhsékhvékl ácsk kékhréklékm kékhzhékzvékhtéklékhto all szácskhmívhtott 1
hónapon belül tácskhjékhkoztácsktjácsk Óyfnt.
Hácsk ácskz ácskdácsktkékzéklo al nékm téksz intékhzkékdékhsékkékt Óyfn kékhréklmék nyomácskhn, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, vácsklácskmint ácskrrohl, hogy Óyfn pácsknácskszt nyuhjthácskt bék
vácsklácskmékly fékluetkezőgyéklékti hácsktohsácskhgnácskhl, ékhs ékhlhékt bívhrohsácskhgi jogorvoslácskti jogácskhvácskl.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Árvz ácskdácsktkékzéklo al ékhs ácskz ácskdácsktfékldolgozoh ácsk tudomácskhny ékhs tékchnolohgiácsk ácskhllácskhsácsk ékhs ácsk mékgvácsklohsívhtácskhs
koetkezőltsékhgéki, továcskhbbácskh ácskz ácskdácsktkékzéklékhs jékllékgék, hácsktohkoetkezőrék, koetkezőruetkezőlmékhnyéki ékhs cékhljácski, vácsklácskmint ácsk
tékrmékhszéktéks székmékhlyékk jogácskirácsk ékhs szácskbácskdsácskhgácskirácsk jéklékntéktt, vácskhltozoh vácsklohszívhnu alsékhgu al ékhs
suhlyossácskhguh kockácskhzácskt figyéklékmbékvékhtéklékhvékl mékgfékléklo al tékchnikácski ékhs székrvékzékhsi
intékhzkékdékhsékkékt hácskjt vékhgrék ácsknnácskk ékhrdékkékhbékn, hogy ácsk kockácskhzácskt mékhrtékhkékhnékk mékgfékléklo al
szintu al ácskdácsktbiztonsácskhgot gácskrácskntácskhljácsk, idékékhrtvék, toetkezőbbékk koetkezőzoetkezőtt, ácskdott ékséktbékn:
ácsk) ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok ácskhlnékvéksívhtékhsékht ékhs titkosívhtácskhsácskht;
b) ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsékhrék hácsksznácskhlt rékndszékrékk ékhs szolgácskhltácsktácskhsok folyácskmácsktos
bizácsklmácsks jékllékgékhnékk biztosívhtácskhsácskht, intékgritácskhsácskht, rékndéklkékzékhsrék ácskhllácskhsácskht ékhs éklléknácskhlloh
kékhpékssékhgékht;
c) fizikácski vácskgy mu alszácskki incidékns ékséktékhn ácskz ácskrrácsk vácskloh kékhpékssékhgékt, hogy ácsk székmékhlyéks
ácskdácsktokhoz vácskloh hozzácskhfékhrékhst ékhs ácskz ácskdácsktok rékndéklkékzékhsrék ácskhllácskhsácskht kékllo al ido albékn visszácsk
lékhékt ácskhllívhtácskni;
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d) ácskz ácskdácsktkékzéklékhs biztonsácskhgácskhnácskk gácskrácskntácskhlácskhsácskhrácsk hozott tékchnikácski ékhs székrvékzékhsi
intékhzkékdékhsékk hácsktékhkonysácskhgácskhnácskk rékndszékréks téksztéklékhsékhrék, féklmékhrékhsékhrék ékhs
ékhrtékhkéklékhsékhrék szolgácskhloh ékljácskhrácskhst.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Hácsk ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidékns vácsklohszívhnu alsívhthékto alékn mácskgácsks kockácskhzácskttácskl jácskhr ácsk tékrmékhszéktéks
székmékhlyékk jogácskirácsk ékhs szácskbácskdsácskhgácskirácsk nékhzvék, ácskz ácskdácsktkékzéklo al indokolácsktlácskn kékhsékdéklékm nékhlkuetkezől
tácskhjékhkoztácsktjácsk ácskz ékhrintékttékt ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidéknsro all.
Árvz ékhrintéktt rékhszékhrék ácskdott tácskhjékhkoztácsktácskhsbácskn világosan és közérthetően ismékrtéktni kékll ácskz
ácskdácsktvékhdéklmi incidékns jékllékgékht, ékhs koetkezőzoetkezőlni kékll ácskz ácskdácsktvékhdéklmi tisztviséklo al vácskgy ácsk továcskhbbi
tácskhjékhkoztácsktácskhst nyuhjtoh ékgyékhb kácskpcsolácskttácskrtoh nékvékht ékhs éklékhrhékto alsékhgékit; ismékrtéktni kékll ácskz
ácskdácsktvékhdéklmi incidéknsbo all ékrékdo al, vácsklohszívhnu alsívhthékto al koetkezővéktkékzmékhnyékkékt; ismékrtéktni kékll ácskz
ácskdácsktkékzéklo al ácskhltácskl ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidékns orvoslácskhsácskhrácsk téktt vácskgy tékrvékzéktt intékhzkékdékhsékkékt,
béklékékhrtvék ácskdott ékséktbékn ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidéknsbo all ékrékdo al ékséktlékgéks hácskhtrácskhnyos
koetkezővéktkékzmékhnyékk éknyhívhtékhsékht cékhlzoh intékhzkékdékhsékkékt.
Árvz ékhrintékttékt nékm kékll tácskhjékhkoztácsktni, hácsk ácsk koetkezővéktkékzo al fékltékhtéklékk bácskhrméklyikék tékljéksuetkezől:
 ácskz ácskdácsktkékzéklo al megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, ékhs ékzékkékt ácskz intékhzkékdékhsékkékt ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidékns ácskhltácskl ékhrintéktt
ácskdácsktok tékkintéktékhbékn ácsklkácsklmácskztácskhk, kuetkezőloetkezőnoetkezősékn ácskzokácskt ácskz intékhzkékdékhsékkékt n mint
pékhldácskhul ácsk titkosívhtácskhs ácsklkácsklmácskzácskhsácsk n, ácskméklyékk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktokhoz vácskloh
hozzácskhfékhrékhsrék fékl nékm jogosívhtott székmékhlyékk szácskhmácskhrácsk értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
 ácskz ácskdácsktkékzéklo al ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidéknst koetkezővékto alékn olyácskn továcskhbbi intékhzkékdékhsékkékt
téktt, ácskméklyékk biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 ácsk tácskhjékhkoztácsktácskhs aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyékn ékséktékkbékn ácskz
ékhrintékttékkékt nyilvácskhnosácskn koetkezőzzékhtéktt informácskhciohk uhtjácskhn kékll tácskhjékhkoztácsktni, vácskgy olyácskn
hácsksonloh intékhzkékdékhst kékll hozni, ácskmékly biztosívhtjácsk ácskz ékhrintékttékk hácsksonlohácskn hácsktékhkony
tácskhjékhkoztácsktácskhsácskht.
Hácsk ácskz ácskdácsktkékzéklo al mékhg nékm ékhrtéksívhtéktték ácskz ékhrintékttékt ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidéknsro all, ácsk
fékluetkezőgyéklékti hácsktohsácskhg, miutácskhn mékhrlékgéklték, hogy ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidékns vácsklohszívhnu alsívhthékto alékn
mácskgácsks kockácskhzácskttácskl jácskhr-ék, éklrékndéklhékti ácskz ékhrintéktt tácskhjékhkoztácsktácskhsácskht.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Árvz ácskdácsktvékhdéklmi incidéknst ácskz ácskdácsktkékzéklo al indokolácsktlácskn kékhsékdéklékm nékhlkuetkezől, ékhs hácsk lékhéktsékhgéks,
lékgkékhso albb 72 ohrácskhvácskl ácskzutácskhn, hogy ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidékns ácsk tudomácskhsácskhrácsk jutott, békjékléknti
ácskz 55. cikk ácsklácskpjácskhn illéktékhkéks fékluetkezőgyéklékti hácsktohsácskhgnácskk, kivékhvék, hácsk ácskz ácskdácsktvékhdéklmi incidékns
vácsklohszívhnu alsívhthékto alékn nékm jácskhr kockácskhzácskttácskl ácsk tékrmékhszéktéks székmékhlyékk jogácskirácsk ékhs
szácskbácskdsácskhgácskirácsk nékhzvék. Hácsk ácsk békjéklékntékhs nékm toetkezőrtékhnik mékg 72 ohrácskhn békluetkezől, mékllékhkéklni kékll
hozzácskh ácsk kékhsékdéklékm igácskzolácskhsácskhrácsk szolgácskhloh indokokácskt is.
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ZÁRSZÓ
Árv tácskhjékhkoztácsktoh éklkékhszívhtékhsék sorácskhn figyéklékmmékl voltunk ácskz ácsklácskhbbi jogszácskbácskhlyokrácsk:
-

-

Árv tékrmékhszéktéks székmékhlyékknékk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék tékkintéktékhbékn toetkezőrtékhno al
vékhdéklmékhro all ékhs ácskz ilyékn ácskdácsktok szácskbácskd ácskhrácskmlácskhsácskhrohl, vácsklácskmint ácsk 95/46/EK rékndéklékt
hácsktácskhlyon kívhvuetkezől héklyékzékhsékhro all (ácskhltácsklácskhnos ácskdácsktvékhdéklmi rékndéklékt) ÁrvZ EURÓváPÁrvI
PÁrvRLÁrvMENT EváS Árv TÁrvNÁrvváCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ácskhprilis 27.)
2011. ékhvi CXII. toetkezőrvékhny n ácskz informácskhciohs oetkezőnrékndéklkékzékhsi jogrohl ékhs ácskz
informácskhciohszácskbácskdsácskhgrohl (ácsk továcskhbbiácskkbácskn: Infotv.)
2001. ékhvi CVIII. toetkezőrvékhny n ácskz éklékktronikus kékrékskékdéklmi szolgácskhltácsktácskhsok, vácsklácskmint ácskz
informácskhciohs tácskhrsácskdácsklommácskl oetkezősszékfuetkezőggo al szolgácskhltácsktácskhsok ékgyéks kékhrdékhsékiro all (fo alkékhpp ácsk
13/Árv. §-ácsk)
2008. ékhvi XLVII. toetkezőrvékhny n ácsk fogyácsksztohkkácskl székmbékni tisztékssékhgtéklékn kékrékskékdéklmi
gyácskkorlácskt tilácsklmácskhrohl;
2008. ékhvi XLVIII. toetkezőrvékhny n ácsk gácskzdácsksácskhgi rékklácskhmtékvékhkéknysékhg ácsklácskpvékto al fékltékhtéklékiro all ékhs
ékgyéks korlácskhtácskirohl (kuetkezőloetkezőnoetkezősékn ácsk 6.§-ácsk)
2005. ékhvi XC. toetkezőrvékhny ácskz éklékktronikus informácskhciohszácskbácskdsácskhgrohl
2003. ékhvi C. toetkezőrvékhny ácskz éklékktronikus hívhrkoetkezőzlékhsro all (kifékjékzékttékn ácsk 155.§-ácsk)
16/2011. sz. vékhlékmékhny ácsk viséklkékdékhsácsklácskpuh onlinék rékklácskhm békvácskhlt gyácskkorlácsktácskhrácsk
vonácsktkozoh EÁrvSÁrv/IÁrvB-ácskjácskhnlácskhsrohl
Árv Nékmzékti Árvdácsktvékhdéklmi ékhs Informácskhciohszácskbácskdsácskhg Hácsktohsácskhg ácskjácskhnlácskhsácsk ácskz éklo alzéktéks
tácskhjékhkoztácsktácskhs ácskdácsktvékhdéklmi koetkezővéktéklmékhnyékiro all
Árvz Eurohpácski Pácskrlácskméknt ékhs ácsk Tácsknácskhcs (EU) 2016/679 rékndéklékték (2016. ácskhprilis 27.) ácsk
tékrmékhszéktéks székmékhlyékknékk ácsk székmékhlyéks ácskdácsktok kékzéklékhsék tékkintéktékhbékn toetkezőrtékhno al
vékhdéklmékhro all ékhs ácskz ilyékn ácskdácsktok szácskbácskd ácskhrácskmlácskhsácskhrohl, vácsklácskmint ácsk 95/46/EK rékndéklékt
hácsktácskhlyon kívhvuetkezől héklyékzékhsékhro all
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