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1. Bevezetés 

 
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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az 

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

törvény előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy 

az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa, továbbá elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását. 

 
 
2. Az adatkezelő adatai 

 
Név: Kardos Károly egyéni vállalkozó 

Székhely: 2483 Gárdony, Táncsics u. 12/2. 

Adószám: 69707140-1-27 

Nyilvántartási szám: 53568568 

Telefonszám: +36-30/162 2233 

E-mail: info@kardoshonlap.hu 

 
 
3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Info törvény);  

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

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (GDPR rendelet); 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény. 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény 

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
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4. Alapfogalmak 

 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- 

vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 

jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 

 

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

rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja. 

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adaton végzik. 

 

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

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez. 

 

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek 

védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és 

módszerek összessége 

 

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és 

megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere 

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

 
 



5. Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre, időtartama és az adatok feldolgozása 

 
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett 

jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett 

elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes 

megadásával adja meg. 

 
5.1. Kapcsolattartás 

 
Adatkezelés célja: A látogatók észrevételeinek gyűjtése és reagálása, hogy az 

üzemeltető minél jobb honlappal tudjon megjelenni a felhasználók előtt. 
 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. 
 

Adatok kezelésének ideje: az érintett utolsó kapcsolatba lépése után 90 napig. 

 
5.2. Szerződéses kapcsolatok 

 
Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződések teljesítése, kapcsolattartás 
 

Kezelt adatok köre: név, lakcím, adóazonosító jel, email cím, telefonszám. 
 

Adatok kezelésének ideje: Szerződéses jogviszony megszűnéséig 

 
5.3. Számlázás 

 
Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása. 
 

Kezelt adatok köre: név, lakcím. 
 

Adatok kezelésének ideje: 8 év. 
 
5.4. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai 

 
Tárhely-szolgáltató: 
 

Cégnév: EZIT Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22. 

Cégjegyzékszám: 01-09-968191 

 
 
6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 
6.1. Előzetes tájékozódás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 

információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

 
6.2. Hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 



információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes 

adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés 

korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált 

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és 

arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel 

bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a 

kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást. 

 
6.3. Helyesbítés jogai 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 
6.4. Törléshez való jog 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a 

kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - 

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az 

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 
6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 

rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. 

 
6.6. Az adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 
6.7. Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 



6.8. Panasz benyújtásához való jog 

 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 


