
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kedves Felhasználó! 

A Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbiakban kíván 

tájékoztatást nyújtani a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett 

online tevékenységeiről. Jelen tájékoztatás folyamatosan elérhető és visszakereshető az Adatkezelő 

weboldalán. Felmerülő kérdés esetén forduljon az Adatkezelőhöz bizalommal a megadott elérhetőségek 

valamelyikén. 

Irányadó jogszabályok: 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió 

Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) 

 

I. AZ ADATKEZELŐ 

Cégnév: Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. 

Székhely: 7666 Pogány, Repülőtér külterület 08/9. 

Cégjegyzékszám: 02-09-065905 

Adószám: 11562878-2-02 

Képviseli: Dragovácz Márk ügyvezető 

Telefon: +36-72-526-140 

Fax: + 36-72-526-144 

E-mail: info@airportpecs.hu 

Honlap: http://www.airportpecs.hu/  

 

II. ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi irányelvek szem előtt tartásával 

igyekszik eljárni: 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 
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Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, 

a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. („célhoz kötöttség”) 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, 

és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”) 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”) 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az 

adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 

érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 

feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”) 

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő 

biztonságát. („integritás és bizalmas jelleg”) 

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”) 

 

III. FOGALMAK 

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

 „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

„különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 

etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti 

tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 

életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok; 

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező 

más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 



megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

„adatkezelés korlátozása”: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából 

történő megjelölése útján; 

„adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 

végzett adatkezelési műveletek összessége; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes 

adatokat kezel; 

 „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek; 

„EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint 

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi 

szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 

azonos jogállást élvez; 

„harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, 

jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az 

érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, 

egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, 

viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, 

elemzésére vagy előrejelzésére irányul; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz. 

 



IV. ADATKEZELÉSEK 

1. Kapcsolatfelvétel 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy különböző médiafelületeken az érintett felvegye az 

Adatkezelővel a kapcsolatot. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érdemi 

megkereséseket az Adatkezelő rögzíti (név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet 

szövege). A megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges személyes adatokért az 

Adatkezelőt felelősség nem terheli. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő az ügy 

elintézéséig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, mely hozzájárulás visszavonása 

az ügy elintézését gátolhatja. 

 

2. Sütik 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő 

ún. cookie-kat („sütiket”) használhat. Az adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, mert ezáltal 

tudja honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, 

melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben 

használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy 

meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-

t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a 

felhasználó számítógépén történik. 

Amennyiben cookie-kat a honlap felhasználója le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a 

böngészőjének beállításával teheti meg. Amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a honlap számos 

funkciója, vagy akár az egész portál nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k 

használatát nem engedélyezi a felhasználó újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. 

Az Adatkezelő honlapján jelenleg az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra: 

 

2.1 Teljesítményjavító sütik 

Ezek a cookie-k belső működési célokat szolgálnak, a segítségükkel tudja az Adatkezelő javítani a 

weboldal teljesítményét, ezáltal képes jobb felhasználói élményt biztosítani. A cookie-k által 

szolgáltatott információ teljesen névtelen, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy minél többet megtudjon az 

Adatkezelő arról, hogy a honlap felhasználói hogyan használják a weboldalt, ezáltal javítva 

tartalomszolgáltatás minőségét. 

 

COOKIE SZOLGÁLTATÓ TÍPUS 
ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA 

P airportpecs.hu HTTP 
Aktuális munkamenet 

végéig  

test_cookie airportpecs.hu HTTP 1 nap 

 



2.2 Marketing sütik 

A cookie-nak ezt a típusát a hirdetéseknek az egyes felhasználók szerinti személyre szabására 

használják. Az ilyen cookie-k célja annak megállapítása, hogy a felhasználó által a honlapon 

megtekintett témák és a felhasználó földrajzi helyét meghatározó IP-cím alapján, mely reklámok 

megjelenítése lehet a legrelevánsabb egyes felhasználók esetében. 

A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó 

keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését. Ennek 

megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó megfelelő és alkalmas 

garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatainak feldolgozására. 

 

COOKIE SZOLGÁLTATÓ TÍPUS 
ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA 

NID google.com HTTP 6 hónap 

 

További információk: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu  

 

Hang-, videó- és fényképfelvételek 

Az Adatkezelő által vagy érdekében megrendezett eseményeken a résztvevőkről előzetes tájékoztatást 

követően hozzájárulásukkal hang-, videó- és fényképfelvétel készülhet, mely felvételek a honlapon, 

közösségi oldalon és az Adatkezelő által üzemeltett egyéb médiafelületeken az érintett vagy törvényes 

képviselőjének előzetes és kifejezett hozzájárulásának függvényében megjelenhetnek. Amennyiben az 

érintett résztvevő vagy törvényes képviselője a felvétel megjelenését nem kívánja vagy utólag annak 

eltávolítását, megsemmisítését kívánja, az érintett vagy törvényes képviselőjének erre irányuló és írásba 

foglalt kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül intézkedik. 

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 

 

Külső helyre mutató linkek 

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linket is tartalmazhat, amely 

oldalak saját adatkezelési tájékoztatóval és mechanizmussal rendelkeznek. Mielőtt a személyes adatait 

megadná a felhasználó, javasolt számára, hogy olvassa el figyelmesen az adott weblap adatkezelési 

tájékoztatóját. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll az 

Adatkezelő befolyása alatt, az Adatkezelő a honlapról elérhető, külső weblapok tartalmáért, adat- és 

információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, 

hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a 

honlapról. Jelen tájékoztatás nem terjed ki a külső weboldalakra. 

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu


Közösségi médiafelületek 

A honlap népszerű közösségi hálózatok beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a szolgáltatók nyújtják. A beépülő modul továbbítja a 

szolgáltatók felé, hogy a felhasználó mely weboldalakat nyitotta meg. Ha az Adatkezelő honlapjának 

böngészése közben a felhasználó be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a szolgáltatók össze tudják 

vetni a felhasználót érdeklő (azaz a felhasználó által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A 

beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is 

közvetlenül a szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre. Amennyiben el kívánja kerülni a felhasználó, hogy 

a szolgáltatók összekapcsolják a honlap felkeresését felhasználói fiókjával, a honlap megnyitását 

megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókokból. 

Az Adatkezelő közösségi oldalán megosztott, nyilvánosan elérhető információk megtekintéséhez 

személyes adatok megadása nem szükséges. Az Adatkezelő közösségi oldalának kedvelőiről a 

következő adatokat kezelheti: nyilvános profiladatok, az oldalon megtekintett tartalmak. Ezeket az 

adatokat az Adatkezelő kizárólag a közösségi oldallal kapcsolatos elemzésre, tartalomfejlesztésre 

használja fel. A felhasználók személyes adataik kezeléséről egyébiránt a Facebook adatvédelmi 

tájékoztatójában találhatnak bővebb információt: https://www.facebook.com/full_data_use_policy. 

Amennyiben a felhasználó a Facebook saját fejlesztésű üzenetküldő szolgáltatásán keresztül lép 

kapcsolatba az Adatkezelővel, az adatkezelésre a Facebook saját adatkezelési szabályai és jelen 

tájékoztató rendelkezései együttesen irányadóak. 

 

V. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi 

döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései 

szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az 

adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az 

Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót 

nem vehet igénybe. Az eseti jelleggel megbízott adatfeldolgozókról az Ön kérésére további 

felvilágosítást nyújtunk. 

Adatai kezeléséhez, tárolásához EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozásokat veszünk 

igénybe. Az alábbi szerződött adatfeldolgozók végzik, végezhetik adatainak feldolgozását: 

 

NÉV EUNet 2000 Nonprofit Kft. 

SZÉKHELY 7632 Pécs, Megyeri út 72. 

TELEFON 72/525-688 

E-MAIL helpdesk@eunet2000.hu  

FELADAT tárhely-szolgáltatás 

 

https://www.facebook.com/full_data_use_policy
mailto:helpdesk@eunet2000.hu


Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 

megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt 

és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő személyes adatot 

nem továbbít harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére. 

 

VI. ADATBIZTONSÁG 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált 

döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor. 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az 

Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az 

Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 

válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított 

adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, 

Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint 

folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza. Ha az 

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő a papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat jól zárható, tűz- és 

vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja. A személyes adatot tartalmazó, manuálisan kezelt iratok 

az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely 

helyiség szintén jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott terület.  

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne 

hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt 

adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett 

adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére 

jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt 

annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti 

kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő megbízottai részére 

előírja. 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 

amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az 

egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

 



VII. JOGORVOSLAT 

Az alábbi pontokban felsorolt érintetti jogok az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján 

gyakorolhatók. Az Adatkezelő a jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül elbírálja és döntéséről az 

érintettet írásban vagy, ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

 

1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására 

megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

 

2. Személyes adatokhoz való hozzáférés 

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: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) 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;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 



Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő 

garanciákról. 

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, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, 

ha az érintett másként kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

3. Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

 

4. Törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

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

kezelték; 

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

jogalapja;  

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

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az 

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az 

adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 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 népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

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

felhasználásának korlátozását;  

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. 

 

6 Az adatok hordozhatóságához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy 

– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó 



abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem 

érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

7. Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely 

időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása 

Az érintett Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata 

céljából, ha az Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak 

érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint az érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági 

eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az 

Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírásokat. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

9. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 

műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az 

Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes 

adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 

köteles bizonyítani. 

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 

előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a 

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A tájékoztatásban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az 

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztatás egyoldalú módosítására. A módosítások a közzététellel 

lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként látogasson el honlapunkra. 


