
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1. Adatkezelő 

Neve:     Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

Címe:     1184 Budapest Üllői út 423. 
Adatkezelő képviselője:  Banyár László vezérigazgató 

Adatvédelmi tisztviselő:  Kovacsics Miklós 
kovacsics.miklos@varosgazda18.hu 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és 
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és e tájékoztató 13. pontjában felsorolt 
vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. 

Jelen Nyilatkozat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy 
visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő 
közzététellel, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 
Ügyfélszolgálati Irodájában kihelyezéssel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek 
közvetlen értesítésével valósul meg. 

 

2. A Társaság közfeladat-ellátásához kapcsolódó adatkezelés 

 

2.1. Adatkezelés célja 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) és végrehajtási rendeletei, valamint Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
Önkormányzati rendelete 9. fejezetében foglaltakat alapján, valamint Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal (a továbbiakban 
Önkormányzat) kötött Feladatellátási szerződés alapján a Társaság Közszolgáltatóként az 
alábbi közfeladatok feladatokat látja el: 

• az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása 
és felújítása,  

• az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása, 
• Pestszentimrei Piac, a Havanna piac működtetése és üzemeltetése, 
• a Norvég Alap Projekt keretében létrehozott képzéskoordinációs irodával kapcsolatos 

feladatok, 
• informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatok, 
• a Városkép című időszaki lap kiadásának biztosítása, 
• a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési 

tevékenység szervezése, lebonyolítása, 
• közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és 
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működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása, 
• az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek 

fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása. 
 
 

2.2.  Az adatkezelés jogalapja 
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 
6. § (1) szerint a személyes adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése céljából, egyes esetekben a Társaság, mint adatkezelő, vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.  
 

2.3. Érintettek köre 
A Társaság adatkezelésének tárgyi hatálya kiterjed a Társaság működése és a közfeladatok 
ellátása során a Társasággal kapcsolatba kerülő bármely természetes személyre, amennyiben a 
személy adatainak kezelése a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, vagy jogos 
érdekének érvényesítése céljából szükséges. 

 

2.4.  Kezelt adatok köre 
- Személyi azonosító adatok: Név, lakcím, anyja neve, leánykori név, születési hely és 

idő, adóazonosító, TAJ szám, telefonszám, személyi igazolvány szám, lakcímkártya 
száma, családi állapot, állampolgárság, e-mail cím, partner azonosító 

- Szerződéses adatok: szerződés azonosító, szerződő fél adatai, szerződés hatálya, 
ingatlan címe, ingatlan mérete, komfortfokozat, bérleti díj, kedvezmények, 
együttköltözők 

- Pénzügyi adatok: adószám, bankszámlaszám, előírások és kiegyenlítések adatai, 
fennálló követelések jogalapja, összege 

- Intézményi és ingatlan adatok: ingatlannyilvántartásban szereplő helyrajziszám, 
övezeti és építészeti adatok, szakértői vélemény, műszaki – karbantartási - felújítási 
adatok, tulajdoni jelleg, tulajdonosok, tulajdoni hányad, fogyasztásmérők azonosítói, 
mért fogyasztási adatok 

- Panasz, bejelentés, tudakozás adatai: bejelentés besorolása, bejelentés módja, 
időpontja, tárgya, kapcsolódó dokumentumok, visszajelzés módja, tartalma és 
időpontja, bejelentés státusza, ügyintézés megállapításai, prioritás, lezárás időpontja 

- Képzési-tanfolyami adatok: tanfolyam megnevezése, helye, időpontja, tematikája, 
díja, résztvevők, jelenléti ív, kiadott igazolások, oktatók, 

- Sport-, gyermek-, szabadidő szervezési adatok: jelentkezési lapok adatai, 
tanfolyam/rendezvény/tevékenység jellege, megnevezése, időtartama, szülői 
nyilatkozat, egészségügyi igazolás, edzésterv, előrehaladás felmérési adatok, 
sportruházati ellátás adatai, intézményi belépés-számlálás adatai, kamerafelvételek, 
kapcsolódó TAO pályázatban előírt adatok 

- Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatottak nyilvántartása, közfoglalkoztatási szerződés 
adatai, foglalkoztatás időtartama, foglalkoztatók adatai, kifizetett bér és járulékadatok, 

- Beszámoló adatok az Önkormányzat felé 
 



2.5.  Kezelt különleges adatok 
- gyermekek adatai: szülői nyilatkozattal a Sportakadémia, táboroztatás működtetéséhez 
- egészségügyi adatok: szülői nyilatkozattal a Sportakadémia, táboroztatás 

működtetéséhez (allergia, orvosi igazolás) 
- vagyon- és egészségvédelmi célú kamerafelvételek: az ifjúsági, sport és szabadidő 

intézményekben telepített videokamera rendszerek felvételei 
- biztosítási események adatai: az ingatlanok kezeléséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó 

biztosítási káresemények leíró adatai, kapcsolat személyi és egészségügyi 
dokumentumok 
 

2.6.  Adatkezelés időtartama 
- Iktatott dokumentumok esetében a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. 
- Ügyfélszolgálati bejelentések esetén a bejelentés lezárását követő 4. évet követő 

március utolsó munkanapja. 
- Sport, ifjúsági és szabadidős tevékenységek esetén a tagsági jogviszony megszűnését 

követő 4. évet követő március utolsó munkanapja, illetve a TAO pályázatokban előírt 
adatmegőrzés időtartama. 

- Közfoglalkoztatás esetén a 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról előírásai 
szerint. 

- Vagyon- és egészségvédelmi célú kamerafelvételek tárolási ideje 3 nap, amelyet 
követően a felvételek törlésre kerülnek. 
 

2.7.  Adatfeldolgozók igénybevétele 
A Társaság az adatkezelés során a törvényi kötelezettség teljesítéséhez vele szerződött 
adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat: 

- műszaki kivitelező-karbantartó vállalkozók 
- szerződött oktatók, edzők, rendezvényszervezők 
- közfoglalkoztatásban részt vevő munkáltatók 
- tömeges számla nyomtatást végző vállalkozás  
- Városkép című időszakos kiadvány szerkesztése, tördelése, nyomdai munkáira 

szerződött vállalkozások 
- Szerződött biztosítók a biztosítási káresemények rendezésére, 
- Informatikai szolgáltatók 
- kintlévőség kezelésre szerződött szolgáltatók 

 

2.8.  A címzettek kategóriái 
- Társaságon belüli szervezeti egységek,  
- Társaság leányvállalatai,  
- Önkormányzat jegyzője, kapcsolattartásra kijelölt munkatársai 
- Pályázati ellenőrző szerv,  
- NAV 



 

3. A Társaság által nyújtott egyéb lakossági szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
adatkezelés 

 

3.1. Adatkezelés célja 
A Társaság a közfeladatok ellátása mellett a saját tulajdonú ingatlanok bérbe adásával, 
karbantartásával, üzemeltetésével, lakossági szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan az 
alábbi feladatokat látja el: 

• ingatlanok bérbe adása, értékesítés,  
• ingatlanok, lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása, 
• a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési 

tevékenység szervezése, lebonyolítása a Városgazda Utánpótlás Akadémia keretében 
• eszközök bérbe adása 
• ügyfélszolgálat működtetése, 
• gyermekek nyári táboroztatása 
• üdültetés 

 

3.2.  Az adatkezelés jogalapja 
A személyes adatok kezelése általában az érintett természetes személy önkéntes 
hozzájárulása, a közvetlen szolgáltatás igénybevételi célú megkereséshez kapcsolódó 
adatbázis esetében pedig az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján és az információs önrendelkezési jogról 
és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 6. § (1) szerint. A személyes adatok 
kezelése egyes esetekben a Társaság, mint adatkezelő, vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítése céljából szükséges. 

 
3.3.  Érintettek köre 
A Társaság adatkezelésének tárgyi hatálya kiterjed a Társaság működése és e Tájékoztató 3.1 
pontjában felsorolt feladatok ellátása során a Társasággal kapcsolatba kerülő bármely 
természetes személyre, amennyiben a természetes személy ehhez önként hozzájárul, vagy a 
személy adatainak kezelése a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, vagy a Társaság, 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.  

3.4.  Kezelt adatok köre 
- Személyi azonosító adatok: Név, lakcím, anyja neve, leánykori név, születési hely és 

idő, adóazonosító, TAJ szám, telefonszám, személyi igazolvány szám, lakcímkártya 
száma, családi állapot, állampolgárság, e-mail cím, partner azonosító 

- Szerződéses adatok: szerződés azonosító, szerződő fél adatai, szerződés hatálya, 
ingatlan címe, ingatlan mérete, komfortfokozat, bérleti díj, kedvezmények, 
együttköltözők 

- Pénzügyi adatok: adószám, bankszámlaszám, előírások és kiegyenlítések adatai, 
fennálló követelés jogalapja, összege 



- Intézményi és ingatlan adatok: ingatlannyilvántartásban szereplő helyrajziszám, 
övezeti és építészeti adatok, szakértői vélemény, műszaki – karbantartási - felújítási 
adatok, tulajdoni jelleg, tulajdonosok, tulajdoni hányad, fogyasztásmérők azonosítói, 
mért fogyasztási adatok 

- Panasz, bejelentés, tudakozás adatai: bejelentés besorolása, bejelentés módja, 
időpontja, tárgya, kapcsolódó dokumentumok, visszajelzés módja, tartalma és 
időpontja, bejelentés státusza, ügyintézés megállapításai, prioritás, lezárás időpontja 

- Sport-, gyermek-, szabadidő szervezési adatok: jelentkezési lapok adatai, 
tanfolyam/rendezvény/tevékenység jellege, megnevezése, időtartama, szülői 
nyilatkozat, egészségügyi igazolás, edzésterv, előrehaladás felmérési adatok, 
sportruházati ellátás adatai, intézményi belépés-számlálás adatai, kamerafelvételek, 
kapcsolódó TAO pályázatban előírt adatok 
 

3.5.  Kezelt különleges adatok 
- gyermekek adatai: szülői nyilatkozattal az Utánpótlás Akadémia, táboroztatás, 

üdültetés működtetéséhez 
- egészségügyi adatok: szülői nyilatkozattal a Utánpótlás Akadémia, táboroztatás, 

üdültetés működtetéséhez (allergia, orvosi igazolás) 
- vagyon- és egészségvédelmi célú kamerafelvételek: az ifjúsági, sport és szabadidő 

intézményekben telepített videokamera rendszerek felvételei 
 

3.6.  Adatkezelés időtartama 
- Szerződésekhez, szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó adatok esetén a Számviteli 

törvény előírásai szerint, 
- Ügyfélszolgálati bejelentések esetén a bejelentés lezárását követő 4. évet követő 

március utolsó munkanapja, 
- Sport, ifjúsági és szabadidős tevékenységek esetén a tagsági jogviszony megszűnését 

követő 4. évet követő március utolsó munkanapja, illetve a TAO pályázatokban előírt 
adatmegőrzés időtartama. 

- Vagyon- és egészségvédelmi célú kamerafelvételek tárolási ideje 3 nap, amelyet 
követően a felvételek törlésre kerülnek. 
 

3.7.  Adatfeldolgozók igénybevétele: 
A Társaság az adatkezelés során a törvényi kötelezettség teljesítéséhez vele szerződött 
adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat: 

- műszaki kivitelező-karbantartó vállalkozók 
- szerződött oktatók, edzők, rendezvényszervezők 
- tömeges számla nyomtatást végző vállalkozás  
- informatikai szolgáltatók 
- kintlévőség kezelésre szakosodott szolgáltatók 

 

3.8.  A címzettek kategóriái 
- Társaságon belüli szervezeti egységek,  



- Társaság leányvállalatai,  
- Önkormányzat jegyzője, kapcsolattartásra kijelölt munkatársai 
- Pályázati ellenőrző szerv,  
- NAV 

 

4. Adatmegadás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának 
meghiúsulása. 

5. Kötelezően megadandó adatok köre 

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása 
kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem 
minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően 
megadandó adatmezőket. 

6. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

A megismert adatokat az adatkezelő a 2.7. és 3.7. pont Adatfeldolgozók igénybevétele 
bekezdéseiben magadott közreműködőkön kívül harmadik félnek nem adja át. A rögzített 
adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai 
ismerhetik meg. 

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi 
Tisztviselő, az IT üzemeltető és a Társaság vezérigazgatója vagy a Társaság vezérigazgatója 
által kijelölt személy férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített 
felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést 
minden esetben az Adatvédelmi Tisztviselőnél írásban kell kérelmeznie. 

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 
1évig tárol. 

 

6.1.  Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak 
Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan 
esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely 
valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt. 

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. 
Az Érintettnek az Adatvédelmi Tisztviselőnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve 
annak célját és a várható időtartamát. 

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az 
Adatkezelő 1 évig tárol. 

 



7.  Harmadik féltől kapott adatok kezelése 

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem 
egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy 
az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő 
tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő 
felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 
és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, 
illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja. 

 

8. Az érintettek jogai 

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél, 

• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 
• kérheti adatainak helyesbítését, 
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről 
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását, 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az 
Adatkezelő számára. 

• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés 
szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Társaság automatizált eljárás keretében 
kezeli. 

• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben 
a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – teljesíti vagy elutasítja 
(indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.  

 

8.1.  A tájékoztatás költsége 
A Társaság az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal 
díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, 
melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. 

• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített 
költsége, mint óradíj. 

• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége 

önköltségi áron és postázási költsége. 
 



8.2. Tájékoztatás megtagadása 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy a 
Társaság, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal 
az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. 

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság megtagadhatja a 
kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett 
ugyanazon tárgyú, a GDPR 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel. 

 

8.3.  Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy 
közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést 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. 

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb 
időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt 
is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. 

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek 
elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat 
számíthat fel. 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz 
fordulhat. 

 

9. Adatok nyilvánosságra hozatala 

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra. 

 

10. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi Társaság részére 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség 
államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi Társasághoz NEM továbbítja. 

 

11. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt 
rendszerben kezeli. 



Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az 
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, 
hogy: 

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való 

feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen 
hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 

• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő 
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és 
védelméről. 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki biztonsági intézkedéseket alkalmaz az 
Érintettek adatainak védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen 
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy 
feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve 
magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul 
értesíti az Érintettet. 

Adatkezelő, amennyiben Érintettek adatainak továbbítása szükséges, gondoskodik a 
továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az 
Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintettekre vonatkozó adatkezelésért 
teljeskörű felelősséggel tartozik. 

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az 
Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. 

 

12.  Analitikai szolgáltatások 

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói 
demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A 
Társaság továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és 
felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az 
analitikai szolgáltatások felhasználását. 

Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő 
leiratkozáshoz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

13.  Alkalmazott jogszabályok 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet 
(továbbiakban: „GDPR”), 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), 
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), 
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: 

„Fogyasztóvédelmi törvény”) 
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”). 
 

14.  Jogorvoslat 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az 
illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy 
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu , +36-1-3911400, www.naih.hu , 
 

Budapest, 2018. május 25. 
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