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Bíró Zsolt Egyéni Vállalkozó 

 

Bíró Zsolt egyéni vállalkozó (Továbbiakban: Vállalkozás), mint adatkezelő az alábbi adatkezelési- és 

adatvédelmi szabályzatot alkotja: 

 

 

I. Bevezető 

 

1./ Vállalkozásom adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 

vagy másokkal együtt meghatározza. 
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

2./ Vállalkozásom a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a mindenkor 

érvényes Inftv. és az Európai Parlament és a Tanácsa 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet 

(továbbiakban „GDPR”) –  kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal 

is betartatja; Megbízó – ideértve kapcsolattartó természetes személyeket, mint Érintetteket – adatait 

bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és 

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

egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 

3./ Jelen Szabályzat 2018. május hó 25. napján lépett hatályba, mely 2019.01.01. napján 

módosításra került, így ezen szabályzat 2019.01.01. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig 

hatályos. 

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

- az Adatkezelőre, továbbá 

- azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, 

továbbá 

- azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti 

 

4./ Az adatkezelés jogszerűségét az alábbi alapelvek biztosítják: 

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és 

tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

 

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további 

adatkezelés; 

 

Adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak 

kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk; 
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Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden 

ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; 

Korlátozott tárolhatóság: 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 adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 

amennyiben a személyes adatok kezelésére a  GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az 

e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel; 

 

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő 

technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására. 

 

II. Adatkezelő, adatfeldolgozó, adatvédelmi tisztviselő 

 

Vállalkozsom a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére: 

 

Az Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Bíró Zsolt Egyéni Vállalkozó 

Székhely: 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 103. 

Weblap: http://www.biroszerviz.hu/ 
 Kapcsolattartó: Bíró Zsolt 

Telefon: 06-20-215-2890 

E-mail: biroautoszerviz@gmail.com 

 

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. 

 

Adatfeldolgozás: 

adatfeldolgozást végző személyek: 

 

Monimfa Kft. könyvelő iroda, székhelye: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 6. 1. em. 4., 

képv.: Hohmann Ádám 

elérhetőség: 06-69/311-434 

 

Tárhelyszolgáltató: 

Varga Zoltán „e.v.” 

7733 Geresdlak, Flórián utca 82. 

info@webgeneral.hu 

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell 

az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett 

tevékenységét. 

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai 

intézkedéseket. 

 

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az 

adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a 

meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. 

http://www.biroszerviz.hu/
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Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által végzett auditokat, helyszíni 

vizsgálatokat. 

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy ő rá ugyanazok a 

kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és 

az adatkezelő között. 

 

Külföldi adattovábbítás: 

Vállalkozásomnál nem történik külföldre adattovábbítás. 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

 

Adatvédelmi kérelmek: 
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 

7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 103. szám alatti címre vagy elektronikusan a 

biroautoszerviz@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon 

belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 

 

III. Vállalkozásom adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama: 

 

A. Adatkezelés vállalkozási, megbízási szerződés kapcsán 

 

A Vállalkozás által autószerelésre kötött vállalkozási szerződés, illetve műszaki vizsga és eredetvizsga 

elvégzésére kötött szerződésre tekintettel a szerződő fél alábbi személyes adatait kezeli: 
- Név, lakcím, anyja neve személy igazolvány szám, telefonszám, e-mail cím, adószám 

- Autó rendszáma, adatai, km óra állása, rádió, antenna, pótkerék, sérülés, üa. óra állás 

 

Vállalkozásom adatkezelésének a célja: 

a) A szolgáltatást igénybe vevőinek adatait számlaadás, mint jogi kötelezettség teljesítése és 

ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük; 

b) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából; 

c) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése; 

d) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából 
 

Vállalkozásom adatkezelésének a jogalapja: 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (A számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény, Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény) 

 

Az érintett személyes adatainak címzettjei: 

- a Vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalója, 

- a Vállalkozás adatfeldolgozói. 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés 

teljesítését követő 5 év. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A 

számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. 

 

Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek : 

számviteli és adózási célból a Vállalkozás által megbízott könyvelő irodának: Monimfa Kft. könyvelő 

iroda, székhelye: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 6. 1. em. 4., 

képv.: Hohmann Ádám, elérhetőség: 06-69/311-434 

 

B. Munkavállalók adatainak a kezelése 
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Vállalkozásom a munkavállalók személyes adatait is kezeli. 

 

Adatkezelés célja: 

Tekintettel a tartós jogviszonyra, a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja 

adatcsoportonként változó: 

- munkáltató törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 

- a szerződésből eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek; 

 

Adatkezelés jogalapja: 

Munkáltató hatóság részére történő bejelentési kötelezettségének teljesítése érdekében az Adózás 

rendjéről szóló törvény, a Társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény alapján, valamint az Mt. alapján fennálló munkabérfizetési 

kötelezettség teljesítése alapján; 

 

A munkavállalókra vonatkozó részletes adatkezelést a munkavállalói tájékoztató tartalmazza. 

 

C. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés 

 

A weboldallal kapcsolatosan semmilyen típusú adatkezelés nem történik. 

 

D. Egyéb adatkezelés 

 

A Vállalkozás elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon. Célja: 

lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység, az ügyfelek számára a kapcsolatfelvétel 

megkönnyítése. 

 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az 

Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett 

művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Adatkezelő az érintettekkel kizárólag akkor kommunikál, és így az adatok célja akkor válik lényegessé, 

ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követéséhez, 

kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett 

hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel 

hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt 

található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai 

segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), 

Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. Érintett az adott 

közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat. 

 

Vállalkozás adatkezelése során azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. 

 

F. Jogos érdek 

 

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelésére jogos érdek alapján történik, az esetben 

érdekmérlegelést végzünk, melynek során: 

- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket 

- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait 

- szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság 

elve alapján mérlegelés   

- tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről 

  

IV. Érintetti jogok 
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A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

 

- hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

- amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

- törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

- az adat kezelésének korlátozása; 

- adathordozáshoz való jog; 

- tiltakozás a személyes adat használata ellen; 

- automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást; 

 

A tájékoztatáshoz való jog alapján a következő információkat kérheti az érintett : 

mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok érintettek, kik a továbbított adatok címzettjei, mennyi 

a tárolási időtartam, kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés 

ellen, felügyeleti hatósághoz ( www.naih.hu ) panasszal fordulhat, ha 3. személytől szereztük az 

adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra. 

 

A helyesbítéshez való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő részére eljuttatott nyilatkozat útján, kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok 

kiegészítését kérje. 

 

A törléshez való jog: 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály alapján kötelező); 

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt 

(kivéve azt az adatot, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály 

értelmében levéltári őrizetbe kell adni); 

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

Az adat kezelése jogellenes, ha: 

a) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki; 

b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

c) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

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

kezelték; 

e) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 

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 a 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 az 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. 



7 

……………… 

Bíró Zsolt Egyéni Vállalkozó 

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

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. 

 

Tiltakozás a személyes adat használata ellen: 

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

adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben 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. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 

akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve 

a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az 

adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az 

adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és 

szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 

vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a GDPR 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 

5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok 

és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés 

egy demokratikus társadalomban: 

a) nemzetbiztonság; b) honvédelem; c) közbiztonság; 2016.5.4. L 119/46 Az Európai Unió Hivatalos 

Lapja HU d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, 

illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni 

védelmet és e veszélyek megelőzését; e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános 

közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi 

érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális 

biztonságot; f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; g) a szabályozott foglalkozások 

esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások 

lefolytatása; h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok 

ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; i) az érintett védelme 

vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; j) polgári jogi követelések érvényesítése. 
 

Eljárási szabályok: 
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A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat a 

kezelt adatokról, illetve teszünk eleget a személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére 

vonatkozó kérelmének. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi 

hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről 

tájékoztatással. 

Vállalkozás a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá 

mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az 

értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem 

kézhezvételét követő 15 napon belül, írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton 

közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül megvizsgáljuk, és a döntésünkről Önt írásban 

tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat 

zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 

határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz 

fordulhat. 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint 

– az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi 

állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés 

és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásomat. 
 

V. Adatvédelmi incidens 

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Vállalkozásom biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő 

adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 

72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és 

tájékoztatja az érintettet is. 
Vállalkozásom az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a 

szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, 

helyreállítása céljából. 
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. 

 

VI. Jogorvoslati tájékoztatás 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint 

a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való, GDPR 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR 

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az 

érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint 

– az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

VII. Tájékoztatás a nyilvántartásokról 

 

Vállalkozásom az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, 

mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti: 
 

1. adatkezelési nyilvántartása tartalma: 
- az adatkezelő neve és elérhetősége 

- az adatkezelés céljai 

- adatkezelési jogalap 

- érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése 

- olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják 

- a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidő 

- az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása 

 

 

Kelt: Himesháza, 2019.01.01. 

 

 

 

______________________________ 

Bíró Zsolt Egyéni Vállalkozó 

Adatkezelő 

 


