
 

PROFESSION ONLINE HR KONFERENCIA SOROZAT 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

I. Miről szól ez a tájékoztató? 

Jelen adatkezelési tájékoztató a profession.hu Kft. által szervezett Online HR Konferencia Sorozat 

webkonferenciáival (a továbbiakban: Webkonferencia) összefüggésben megvalósuló adatkezelésre 

vonatkozik (továbbiakban: Tájékoztató). Itt tájékoztatjuk arról, hogy mi történik a személyes adataival 

akkor, ha regisztrál, részt vesz webkonferenciánkon. A Tájékoztató folyamatosan elérhető a 

https://go.profession.hu/event weboldalon. Amennyiben Ön valamely a profession.hu Kft. 

szolgáltatását igénybevevő munkáltató rögzített kapcsolattartója, úgy Önre a 

https://www.profession.hu/gdpr/munkaltato/ link alatt elérhető Munkáltatói Adatkezelési 

Tájékoztató is irányadó. 

II. Ki az adatkezelő? 

Cégnév: profession.hu kft. 

Postacím, székhely:  1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet 

honlapcím: https://go.profession.hu/event   

Ügyfélszolgálat: https://www.profession.hu/ugyfelszolgalat       

E-mail: rendezveny@profession.hu     

Telefon: +36 (1) 224-2070 

Adatvédelmi tisztviselő neve: p2m Informatika Kft.             e-mail: adatvedelem@profession.hu  

 

III. Milyen alapelveket követ az adatkezelő? 

A profession.hu Kft. (továbbiakban: Társaság) kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos 

adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, 

de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a 

továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek.  

A Társaság elkötelezett a Webkonferenciára jelentkezők, azon részt vevők (továbbiakban: Résztvevő) 

személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs 

önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 

megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést), amely az adatok biztonságát 

szolgálja.  

A regisztráló által megosztott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért teljes körűen felel. Az 

adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért 

a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Webkonferencia bármely tartalmi elemét, és programtervét 

bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését 

módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást – 

nem ideértve a webkonferencia sorozat teljes megszüntetését – nem érintik. 
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A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között 

meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

IV. Webkonferencia résztvevőire vonatkozó adatkezelés: regisztráció 

Az adatkezelés célja A Webkonferencián való részvétel biztosítása, a Webkonferencia 
lebonyolítása: kérdezz-felelek, tájékoztatás a konkrét Webkonferencia 
részleteiről, a visszahallgatási lehetőségről, üzleti ajándék küldése. 

A Webkonferencián való 
részvételhez 
kezelt adatok  

Résztvevő neve 
e-mail címe 
munkáltató cégneve 
konferenciák neve, amelyekre jelentkezett/részt vett 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Az adatkezelés 
időtartama 

Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 év 

Adattovábbítás A Társaság a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja, a 
többi Résztvevő számára nem teszi nyilvánossá. 

Adathelyesbítési és 
hozzájárulás visszavonási 
lehetőség 

Amennyiben szeretné, hogy személyes adatait a továbbiakban ne 
kezeljük (hozzájárulás visszavonása), azt a rendezveny@profession.hu 
címen kezdeményezheti. 
Adatai módosítását (pl. munkáltató neve) a rendezveny@profession.hu 
címen kezdeményezheti. 

Ha nem szeretne jelen lenni a Webkonferencián, amelyre előzetesen jelentkezett, nem szükséges 

lemondania. 

V. Direkt marketing 

Az adatkezelés célja Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú 
megkeresés az online Webkonferencia sorozattal kapcsolatban. Külön 
hozzájárulás esetén egyéb reklám tartalmú elektronikus közvetlen 
üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés. 

A 
kezelt adatok  

Résztvevő neve, e-mail címe, munkáltató cégneve 
 
Amennyiben a Webkonferencián kívüli elektronikus reklám- és 
marketingüzenetek fogadását is engedélyezi, azok tartalmát és küldési 
gyakoriságát befolyásolhatja a munkáltatója mint megrendelő 
székhelye, mérete, az igénybe vett szolgáltatások köre és mértéke, 
jelzett igénye, egyéb megrendelőre vonatkozó adat, a megrendelőhöz 
rendelt kapcsolattartó Felületen és e-DM-ben végzett aktivitása (pl. e-
mail megnyitása/meg nem nyitása, e-mail tartalomra kattintás, 
konverziós események, oldallátogatások) és ezen adatokból levonható 
következtetések. A levelek küldésére sor kerülhet manuális 
ügyfélválogatás és a felsorolt adatok automatikus módon történő 
kiértékelése és elemzése alapján is. A reklámüzenetek címzettje 
minden esetben a gazdasági tevékenysége körében eljáró Megrendelő 
(a Társaság potenciális vagy szerződött partnere). Az Érintett jogosult a 
Társaságtól, mint adatkezelőtől a Felületen tett hozzájárulás alapján a 
böngészőben letárolt cookie tiltásával/törlésével beállítani, hogy a 
reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú 
megkeresés küldésére a Felületen/e-DM kapcsán mutatott aktivitás 
megfigyelésének és az automatizmus mellőzésével kerüljön sor. Az 
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Érintett jogosult továbbá, hogy a Társaság részéről emberi 
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a reklám tartalmú 
közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldésével 
szemben bármikor tiltakozzon a Társaság II. pontban foglalt 
elérhetőségeinek bármelyikén. 

Az adatkezelés jogalapja Társaság üzletszerzési gazdasági érdeke, mint jogos érdeke (GDPR 
6.cikk (1) f) pont) az, hogy a HR szakmai Webkonferenciák iránt 
érdeklődő munkáltatók HR szakmai munkatársait folyamatosan 
tájékoztatni tudjuk az érdeklődési körükbe eső szakmai 
rendezvényekről és az azokon tárgyalt, a témához kapcsolódó 
szolgáltatásainkról a rendelkezésünkre álló elérhetőségeken. 
Tekintettel arra, hogy a megkeresés címzettje a gazdasági 
tevékenysége körében eljáró entitás munkatársa, az érintettek 
magánszféráját az adatkezelés nem érinti, valamint az érintettek 
önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a 
Megrendelő érdekeit is szolgálja (hatékonyabb szolgáltatás 
igénybevétel, HR területre vonatkozó hasznos információk szerzése 
útján), továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés 
optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, 
valamint a GDPR (14) Preambulum bekezdésére, a Társaság jogos 
érdeke megalapozott. 
A Webkonferencia Résztvevőjének lehetősége van külön hozzájárulni 
(GDPR 6.cikk (1) a) pont) egyéb reklám tartalmú elektronikus közvetlen 
üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés fogadásához. A 
Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az 
e-DM tartalmazhatja a Társaság saját üzleti ajánlatait, szolgáltatói 
újdonságokról beszámolót, HR szakmai cikkeket/híreket/újdonságokat, 
piackutatást célzó kérdőíveket, elégedettséget mérő kérdőíveket (a 
Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges 
panaszok kezelése érdekében) megkezdett, de be nem fejezett 
szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést. 

Leiratkozás (tiltakozási) 
lehetőség 

A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
visszavonható, az adatkezelés megtiltható. 
A hozzájárulás visszavonható, az adatkezelés megtiltható a levélből 
elérhető leiratkozó felületen, az ugyfelszolgalat@profession.hu  
ügyfélszolgálati email címen, továbbá a Társaság II. pontban 
meghatározott székhely szerinti postai elérhetőségén. 

Az adatkezelés 
időtartama 

A hozzájárulás visszavonásáig, a küldés elleni tiltakozásig. 
A hozzájárulás visszavonásától, illetve a t tiltakozástól számított 
legfeljebb 72 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy az érintett garantáltan 
ne kapjon olyan újabb üzenetet, amelyről leiratkozott. 
Amennyiben a Résztvevőnek van profession.hu kapcsolattartói fiókja, 
úgy a kapcsolattartói fiók megszüntetése tiltakozásnak minősül. 
A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre 
kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem 
visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás 
bizonyítható. 

Adattovábbítás A Társaság a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja. 
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VI. Adatfeldolgozó(k), adattárolás, adatbiztonság 

A Társaság megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási 

szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés 

teljes folyamata során. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 

megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja 

vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.  

A Webkonferencia streaming szolgáltatója és jelszó kiküldője a Smarteq AVS Kft. (Cg. 01-09-925211, 

adószám: 14900659-2-41 , székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95..) mint adatfeldolgozó. 

A Résztvevők adatait tároló és a levelek kiküldését biztosító ügyfélnyilvántartó és -kezelő rendszert a 

Salesforce.com Inc. (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA), 

mint adatfeldolgozó biztosítja. 

A belépéshez egyedi jelszót kap, amelyet kérjük kezeljen bizalmasan! 

VII. Cookie 

A Webkonferencia elérést biztosító https://picturetransit.com/ember-adat-strategia weboldal 

meglátogatásakor az oldal működéséhez nélkülözhetetlen, alapműködést biztosító ún. szükségszerű 

cookie települ az Ön készülékére (számítógépére, okostelefonjára, táblagépére vagy más internetes 

weboldalunk elérését lehetővé tevő eszközére). 

1. Mi az a cookie? 

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a 

böngészőben tárolnak el. A cookie a hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online 

szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia. A cookie egy információcsomag, amelyet a 

szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított 

kérés alkalmával. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a látogató 

gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie bármikor törölhető a 

böngészőből. A weboldal működését nemcsak cookie-k, hanem egyéb az Ön végfelhasználói 

készülékén tárolt adatfájlok (local storage) is segíthetik, amelyhez az üzemeltető nem fér hozzá, 

ugyanakkor az Ön weboldal használatát teszik lehetővé, segítik. 

Az elengedhetetlen/funkcionális cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy 

engedélyeznek alapvető funkciókat. A weboldal ezen cookie-k nélkül nem tud megfelelően működni. 

A személyes adatok kezelésével járó funkcionális cookie-kat az üzemeltető azon jogos érdekéből 

alkalmazzuk (adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy a weboldal megfelelően 

tudjon működni, annak szolgáltatásai biztonságosan elérhetőek legyenek. Tekintettel arra is, hogy a 

szükségszerű cookie-k rövid lejáratúak és a működéshez elengedhetetlenek, azok alkalmazása a fent 

részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű. 

2. Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket? 

A cookie-k bármikor törölhetőek az Ön készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak 

kiválasztásával pedig általánosságban visszautasítható a cookie-k használata. Minden egyes 

böngészőben (Explorer, Edge, Firefox Mozilla, Chrome, Safari stb.) illetve végfelhasználói készüléken 

(ha Ön több gépet, mobileszközt használ) külön-külön lehet a cookie-kat törölni, illetve letiltani. 
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A cookie-k használatának látogató általi tiltása általában nem akadálya a honlap látogatásának, vagy 

az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges a weboldal egyes 

részelemeinek megfelelő működéséhez, ezért ha az ilyen cookie-k használatát letiltja, vagy 

visszautasítja, illetve a már eltárolt ilyen cookie-kat törli, az azt eredményezheti, hogy a honlap nem 

működik teljes körűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően. A szükségszerű cookie-k 

alkalmazásának tiltásával tehát Ön, mint látogató tudomásul veszi, hogy a cookie nélkül honlapunk 

működése nem teljes értékű. 

A cookie beállításokról és letiltásokról az alábbi oldalakon olvasható részletes leírást: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies#ie=ie-11  

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami   

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform=Desktop  

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac   

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies  

Opera: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/opera.html  

VIII. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogai 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg: 

- tájékoztatási (hozzáférési) jog – GDPR 15. cikk,  

- adat helyesbítési (módosítási, kiegészítési) jog – GDPR 16. cikk,  

- adattörlési jog (elfeledtetéshez való jog) – GDRP 17. cikk,  

- az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk 

- adathordozhatóságra vonatkozó jog – GDPR 20. cikk 

- adatkezelés elleni tiltakozás joga – GDRP 21. cikk 

- panasztételi jog az illetékes hatóságnál – GDPR 77. cikk 

 

1. Hozzáférés személyes adatokhoz 

Társaság a Résztvevő kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az általa kezelt személyes adataira 

vonatkozóan Társaság folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes 

adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: 

• az adatkezelés célja(i); 

• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái; 

• a Résztvevő személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i); 

• az adatkezelés tervezett időtartama; 

• a Résztvevő jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, 

valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; 

• a Hatósághoz való fordulás lehetősége; 

• az adatok forrása; 

• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 
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A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Résztvevő 

rendelkezésére bocsátja. A Résztvevő által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Résztvevő elektronikus úton nyújtotta 

be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Résztvevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy 

hónapon belül, közérthető formában, a Résztvevő kérelmére megadni a tájékoztatást. Résztvevő a 

hozzáférés iránti kérelmét az II. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.  

Amennyiben a Társaság adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést 

harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a 

személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a 

Társasághoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás). 

2. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem 

Résztvevő jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését 

(megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével szintén a Társaság II. 

pontban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. 

Társaság a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 

megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, 

ha a Résztvevő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

3. A személyes adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) 

A Résztvevő kérelmezheti a Társaság II. pontban meghatározott elérhetőségein személyazonosságának 

igazolásával, hogy a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, a Társaság 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) a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 

c) a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 

d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 

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

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, 

és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 

költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket 

annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a 

Résztvevő kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 

másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 



A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben 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 népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

A megszűnésével (meghiúsulás) – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek 

teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Társaság törli a Webkonferencia Résztvevőinek a 

kizárólag a konkrét Webkonferenciához kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Webkonferencia 

átnevezése, átalakítása, más Webkonferenciával való egyesítése nem jelenti a Webkonferencia 

megszűnését. 

4. Adatkezelés korlátozása 

A Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a Társaság a személyes adatok helyesbítése vagy törlése 

helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

• a Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

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

• az adatkezelés jogellenes, és a Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Résztvevő 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

• a Résztvevő 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 korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a 

Résztvevő 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. 

A Társaság a Résztvevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 

feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5. Az adathordozhatósághoz való jog 

A Résztvevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 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 a 

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

a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 



Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.  

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 

szükséges. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

6. Tiltakozáshoz való jog 

A Résztvevő tiltakozhat a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló személyes 

adatkezelése ellen. 

A Résztvevő tiltakozása esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Résztvevő a saját helyzetével 

kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a 

Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely 

elsőbbséget élvez a Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A fentiekben említett 

tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni 

annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól 

elkülönítve kell megjeleníteni. 

A Résztvevőt nem illeti meg a tiltakozás joga:  

• hozzájáruláson (amely esetben törlést kérhet) 

• szerződés teljesítésén  

• jogi kötelezettség teljesítésén  

• létfontosságú érdek védelmén 

alapuló adatkezelések esetén. 

 

7. A Résztvevő jogainak gyakorlásával kapcsolatos értesítési és eljárási szabályok 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az 

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

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Résztvevőt kérésére a Társaság 

tájékoztatja e címzettekről. 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, 

valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével 

a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt. Ha a Résztvevő 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 

megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 



Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket a Résztvevő kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Résztvevőt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Résztvevő panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

A Résztvevő kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést 

díjmentesen kell biztosítani. Ha a Résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 

vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, a Társaság ésszerű összegű díjat 

számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli. A Résztvevő halála esetén a 

halotti anyakönyvi kivonat nem releváns adatok kitakarását követő bemutatásával, illetve hiteles 

másolatának nem releváns adatok kitakarását követően a Társaság ügyfélszolgálati címére történő 

megküldésével a Résztvevő bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy 

kérheti a Résztvevővel fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Résztvevőre vonatkozó adatok 

törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően. 

8. Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való 

fordulás lehetősége 

Társaság mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, 

amennyiben azonban a Résztvevő úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a Társaság II. 

pontban meghatározott elérhetőségeire. 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-

1/391- 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot 

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok 

vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban 

jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Résztvevő bírósághoz fordulhat: 

- a felvilágosítás megtagadása, 

- a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása, 

- jogainak megsértése esetén, továbbá 

- ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha 

- Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül. 

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) 

hatáskörébe tartozik. A per – a Résztvevő választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Ha Társaságunk a Résztvevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a 

Résztvevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a 

Résztvevő személyiségi jogát megsérti, a Résztvevő Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.  

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent 

eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz. 
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