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A Városgazda XVIII Zrt. rendelkezési joga alatt álló sportlétesítményt 

igény bevevő vendégei részére szóló, a Wellness Gate nyilvántartó 

szoftverhez, valamint a fogyasztói panaszok kezeléséhez kapcsolódó 

adatkezelési tájékoztató   
 

A Városgazda XVIII Zrt., mint az Akadémia Fitnesz sportlétesítmény üzemeltetője, valamint a 

Wellness Gate nyilvántartó szoftver (továbbiakban: szoftver) jogosultja az adott sportlétesítmény 

szolgáltatásaihoz és a szoftverhez kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár 

el. Amennyiben Ön a Városgazda XVIII Zrt. 1185 Budapest, Nagyszalonta utca 25.szám alatt lévő 

sportlétesítményét felkeresi a szolgáltatások igénybevétele (sportolás) céljából, akkor az Ön személyes 

adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi 

információkat bocsájtjuk a rendelkezésére. 
 

Az Adatkezelő adatai: 

cégnév:  Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő 

Részvénytársaság 

székhely:  1184 Budapest Üllői út 423.  

cégjegyzékszám: 01 10 043324 

postacím:                       H-1675 Budapest, Pf. 97. 

telefonszám:  +36-1-292-0258 

e-mail:   ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu  

 

A továbbiakban: Adatkezelő.   

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. 

 

Elérhetősége: e-mail.: adatvedelem@varosgazda18.hu, tel.: +36 70 513 9449 

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az adatkezelő az 

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

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

törvény felhatalmazása alapján, a sportlétesítmény látogatóinak személyes adatait a mindenkor hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. 

 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok: 

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes 

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

szabad áramlásáról szól1; 

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről; 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);  

                                                           

1A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett fogalmakat a GDPR 4. 

cikkében olvasható „fogalom meghatározások” szerinti értelemben használjuk. 
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- Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 

törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;  

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről ("Katv."); 

- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről ("Fgytv."); 

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ("Eker. tv."); 

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ("Eht."); 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól ("Grt."). 

 

1. Az adatkezelés által érintett adatok köre 

 

a) Amennyiben Ön a sportlétesítményben megjelenik, hogy annak a szolgáltatásait igénybe vegye 

akkor, az adatkezelés az Ön személyes adatait érinti. 

 

A sportlétesítmény szolgáltatásainak igénybevételének feltétele, hogy Ön megvásárolja a napi, 

illetve rendszeres belépésre jogosító napijegyet/bérleteket. A napijegy/bérlet megvásárlásakor Ön 

kitölt egy „Regisztrációs Adatlapot” (továbbiakban: adatlap), amelyen közli a személyes adatait. 

Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló, megbízott személy a nyilatkozat tartalmát felviszi a 

Wellness Gate nevezetű nyilvántartó szoftverbe. A szoftverben tárolja az Adatkezelő az Ön 

személyes adatait, a sportlétesítményi jogosultságait. A nyilatkozat aláírásával és a szolgáltatások 

igénybevételével Ön belegyezik az fentiek szerinti adatkezelésbe. A szolgáltatásaink közt szerepel 

kedvezményes árú napijegy/bérlet vásárlási lehetőség, amely kedvezmények biztosításának 

feltétele a kedvezménynek megfelelő igazolvány vagy kártya bemutatása/felmutatása. 

 

Adatkezelés megnevezése 
Wellness Gate szoftverben tárolt személyes 

adatok. 

Cél 

A sportlétesítmény szolgáltatásainak 

igénybevétele. A vásárlók nyilvántartása, 

egymástól való megkülönböztetése. Vásárlói 

kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás. 

Jogalap 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontja 

alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulásán 

alapszik. 

Érintettek köre A sportlétesítmény felhasználói. 

Személyes adatok köre 

- név (vezetéknév, keresztnév) 
- születési idő 
- állandó lakcím/tartózkodási hely  

Adatok forrás Közvetlenül a felhasználótól. 

Az adatok kezelésének időtartama 

Az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának 

visszavonásáig, de legfeljebb az érvényesség 

megszűnését követő 7 hónapig kezeli személyes 

adatait a szoftverben.  
Amennyiben a bérletet a Felhasználó 

megvásárolja az adatkezelés a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 

alapján 8 év. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a 

továbbítás jogalapja 
Nem kerül továbbításra. 
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Igénybe vett adatfeldolgozó neve és címe 

a., - cégnév: Wellness Gate s.r.o. 

- címe: Komárno 945 01 Špitálska ul. 2905 

Slovakia 

- cégjegyzékszám: 36 682 314 (szlovák) 

- email: info@wellnessgate.hu  

- telefon: +36-30-429-7401 

b., - cégnév: Deepblue System Kft. 

- székhely: 1012 Budapest márvány u. 16 

- elérhetőség. tel.: +36 1 603 6603 email: 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége 

a., A nyilvántartó szoftver karbantartása, 

frissítése. 

b., az informatikai rendszer és eszközök javítása, 

karbantartása, hálózat üzemeltetés 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 
Informatikai rendszerrel. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett 

nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg: 

- személyesen az Adatkezelő címén: 1184 Budapest Üllői út 423. 

- e-mailben a ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu e-mail címre küldve 

 

b) Az Adatkezelő az általa üzemeltetett sportlétesítmény szolgáltatásaival összefüggésben 

tájékoztatás/felvilágosítás kérésére, valamint a felmerülő minőségi kifogások kezelésére 

recepciót/információs pultot üzemeltet a sportlétesítmény területén, ahol mind élőszóban, mind 

telefonon lehetőség van a bejelentésre, érdeklődésre. Ugyancsak lehetősége van panaszbejelentését 

email útján is megtenni az Adatkezelő ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu email címén. A minőségi 

kifogások kezelése során érintett adatok köre az Ön személyes adatait is érintik. 

  

A kezelt adatokhoz csak az Adatkezelő azon vezetője férhet hozzá, aki a panaszok kezelése kapcsán 

döntési kompetenciával bír, továbbá az Adatkezelő azon megbízottjai, akik a panaszügyintézéssel 

kapcsolatos feladatokat látnak el. 

 

Adatkezelés megnevezése 
Minőségi kifogások kezelése, 

tájékoztatás/felvilágosítás kérése 

Cél 

Az adatkezelőtől megrendelt termékekkel, 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő 

minőségi kifogások, kérdések és problémák 

kezelése. 

Jogalap 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a 

Felhasználó előzetes hozzájárulása. A fogyasztói 

panaszok bejelentése esetén az Adatkezelőre 

vonatkozó, a fogyasztói panaszok intézésével 

kapcsolatos kötelezettségeket előíró jogszabályi 

rendelkezés. 

Érintettek köre 
Azon Felhasználók, akik az adatkezelő termékét, 

szolgáltatását igénybe veszik. 

Személyes adatok köre 

- teljes név (vezetéknév és keresztnév) 

- telefon 

- e-mail cím 

- lakcím 

mailto:info@wellnessgate.hu
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- kifogás leírása 

- az üzenetben Ön által megadott más 

személyes adatok 

- telefonos panaszbejelentés esetén a 

panaszbejelentéséről készült feljegyzésen 

szereplő adatok 

- ha van a panasznak egyedi azonosító száma 

- aláírás 

Adatok forrás Közvetlenül a felhasználótól. 

Az adatok kezelésének időtartama 

A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat, 

valamint az arra adott válasz másolati példányai 

a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e 

alapján: 5 év. A vásárlók könyvébe tett 

bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év.  

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a 

továbbítás jogalapja 
Alapesetben nem kerül továbbításra. 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és címe  

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége 
 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 
Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett 

nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg: 

- személyesen az Adatkezelő címén: 1184 Budapest Üllői út 423. 

- e-mailben a ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu e-mail címre küldve 

 

c) A sportlétesítmény szolgáltatásainak megfizetésére, lehetőséget biztosítunk bankkártyás fizetési 

mód használatára. ugyancsak lehetőség van a szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére 

Szécsényi Pihenőkártya segítségével. 

 

Adatkezelés megnevezése ügyfél kiszolgálás 

Cél 

A sportlétesítményben történő vásárlás, számla 

kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, 

számviteli kötelezettség teljesítése. 

Jogalap 

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a 

Felhasználó előzetes hozzájárulása. Az Eker. tv. 

13/A. §-a, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése 

és a Grt. 6. § (5) bekezdése, 1995.:CXIX. tv. 21. 

§ - törvényi rendelkezés. 

Érintettek köre 
Azon Felhasználók, akik az adatkezelő termékét, 

szolgáltatását igénybe veszik. 

Személyes adatok köre 

Vevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, 

telefonszám, a vásárlói kártya száma, a vásárlás 

helye, a vásárolt termékek megnevezése, 

mennyisége, vételára. 

Adatok forrás Közvetlenül a vásárlótól. 

mailto:ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu
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Az adatok kezelésének időtartama 

A vásárlásokkal, megrendelésekkel, 

kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok 

esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének 

megfelelően 8 év. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a 

továbbítás jogalapja 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás 

fizetési tranzakció adatait az K&H Bank Zrt. 

(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) kezeli. 

Adattovábbítás: 

-   bankkártyás fizetés esetén a fizető 

azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, 

időpontja az K&H Bank Zrt. felé. 

- szép kártyás fizetés esetén a fizető 

azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, 

időpontja az K&H Bank Zrt. felé, a MKB 

Nyugdíjpénztár és Egészségpénztárt 

Kiszolgáló Kft. felé (1134 Budapest, Dévai 

utca 23.), az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. felé 

(1051 Budapest, Mérleg utca 4.) 

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk 

(1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és címe 

a., - cégnév: VE Matéria Számítástechnikai Kft. 

- székhely: 1119 Budapest Rátz László utca 37. 

- elérhetőség: email: materia@materia.hu 

tel.szám: +36 1 279 3850 

b., cégnév: S&M Economix Kft.  

székhely: 1113 Budapest Karolina út 16.  

elérhetőség: email: info@smeconomix.com  

tel.szám: +36 1 3620083 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége 

a., EMIR Integrált ügyviteli rendszer biztosítása, 

üzemeltetése, karbantartása 

b., könyvvizsgálói tevékenység végzése 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 
Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron. 

 

d)  

 

Adatkezelés megnevezése Kamerarendszer 

Cél 

A Társaság területén az élet- és vagyonbiztonság 

érdekében kamerás megfigyelőrendszer 

működtetése. 

Jogalap Az érintett hozzájárulása. 

Érintettek köre A sportlétesítmény szolgáltatásait igénybevevők. 

Személyes adatok köre 
- Az érintett képmása; 

- Az érintettről készült mozgókép. 
Adatok forrás Közvetlenül az érintettől. 

Az adatok kezelésének időtartama 

Alapesetben a rögzítés + 3 munkanap, veszélyes 

anyag őrzése esetén 30 nap, a jogszabályban 

(SzVMt.tv.) meghatározott egyéb tárolási idők.  

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a 

továbbítás jogalapja 

Alapesetben nincs adattovábbítás. 

 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és címe - cégnév: IMG Net Kft.  

mailto:materia@materia.hu
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- székhely: 1171 Budapest Andrásfa utca 13  

- elérhetőség: email: info@imgnet.hu 

tel.szám:  

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenysége 
kamera rendszer karbantartás, javítás 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 

technológia jellege 
Informatikai rendszerrel, papír alapon. 

 

Külön Adatkezelés tájékoztató és érdekmérlegelési teszt készül. 

 

Igénybe vett további adatfeldolgozó, aki általánosan felelős az általa az Adatkezelő részére nyomtatók 

bérbeadása, üzemeltetése, karbantartása (memóriával ellátott fénymásoló és nyomtató gépek) során 

tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában a fent felsorolt adatkezelések során: 

 

 cégnév: DokuCentrum Kft.  

 székhely: 1163 Budapest Veres Péter út 51.  

 elérhetőség: email: tel.szám: +36 1 467 0022 

 

Igénybe vett további adatfeldolgozó, aki általánosan felelős az általa az Adatkezelő részére az 

informatikai rendszere és IT eszközeinek javítása, karbantartása, hálózat üzemeltetése során 

tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában a fent felsorolt adatkezeléseknél: 

 

 cégnév: Deepblue System Kft. 

 székhely: 1012 Budapest márvány u. 16 

 elérhetőség: email: tel.szám: +36 1 603 6603  

 

A fentiekben részletezett személyes adatok megadása fő szabály szerint az Ön szabad döntésén múlik. 

Amennyiben a személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy 

szerződés kötésének előfeltétele, akkor Ön köteles a fenti személyes adatokat megadni, amelynek 

elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat: 

- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné 

válása 

- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása 

- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása 

- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása 

 

2. A kezelt személyes adtok átadásának, továbbításának esetei 

 

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő 

az illetékes hatóságok megkeresésére továbbítja. Az Adatkezelő csak kivételes esetben (jogszabályi 

felhatalmazás) adja át az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, 

amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, 

és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a 

rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó 

iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén 

megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 

 

 

mailto:info@imgnet.hu
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3. A kezelt személyes adatok védelme 

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított 

legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan 

hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, 

nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az 

Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően 

választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra 

feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított 

legyen.  

 

4. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult: 

 a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az 

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

 pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

 kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön 

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve 

lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;  

 személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles 

körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt 

kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, 

továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti; 

 személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága 

vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig); 

 tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, 

vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását 

bármikor visszavonni, 

 sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 

 

Az érintett egyes jogainak tartalma 

 

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 

ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz: 

 kezelt személyes adatai kategóriái, 

 az adatkezelés célja, 

 címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 

 az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai 

 az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 

 a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 

 ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, 

logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.   
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b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve 

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

kiegészítését. 

 

c) személyes adatok törlésének joga: 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: 

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

módon kezelték vagy; 

 az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell 

vagy; 

 a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték 

keretében) került sor.  

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak 

kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a 

tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 

illetve védelméhez szükséges). 

 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az 

Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását, vagy; 

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

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg 

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

jogos indokaival szemben); 

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak 

védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem 

végezhető. 

 

e) az adathordozhatóság joga: 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. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy 

szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan 

mások jogait, szabadságát. 
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f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt 

jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 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. 

 

5. A jogorvoslat joga 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán 

jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem 

megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal 

fordulni. 

 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

telefon: (1) 391 1400 

 

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, 

amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az 

Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a 

szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.  

 

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása 

mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, 

illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, 

továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk 

fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.    

 

Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu 

 

Budapest, 2018. november 01.   
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