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1. Bevezető
Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a TUTI-VAS Kereskedelmi Bt. különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében
(„Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
rendelkezéseit.
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A TUTI-VAS Kereskedelmi Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi
irányelvek folyamatosan elérhetők a https://perlajewellery.com/adatkezelesi-tajekoztato.pdf
címen.
A TUTI-VAS Kereskedelmi Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és
kollégánk megválaszolja kérdését.
A TUTI-VAS Kereskedelmi Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A TUTI-VAS Kereskedelmi Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
A TUTI-VAS Kereskedelmi Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Fogalommeghatározások
•

Személyes adat: 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.

•

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

•

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
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kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja.
•

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

•

Érintett: az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő személyes adatokat
kezel.

•

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

•

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

3. Adatkezelési elvek
•

Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság").

•

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 („célhoz kötöttség").

•

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság").

•

Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság").

•

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 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
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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 („korlátozott tárolhatóság").
•

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 („integritás és
bizalmas jelleg").

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság").

4. Adatkezelő adatai
Név: TUTI-VAS Kereskedelmi Bt.
Székhely: 1213 Budapest, Tihanyi u. 21.
Adószám: 28330121-1-43
Cégjegyzék szám: 01-06-212091
E-mail: perla@perlajewellery.com
Az Adatkezelő https://perlajewellery.com weboldalon saját gyártású ékszerek
kereskedelmének céljából honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltet, amelynek során a
Honlapra látogatók személyes adatait kezeli. Személyes adatnak minősülnek a természetes
személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) adatai.

5. Adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
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szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

6. Adatkezelés célja
A megrendelés teljesítése, szavatossági jogok biztosítása. A jogszabályoknak megfelelő
számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. §
(1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

7. Kezelt adatok köre
A kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kapcsolati űrlap:

• Megfelelő válaszadás az

Az adatkezelés időtartama,

• e-mail cím

ügyfelek által adott

az adatok törlésének

• név

kérdésekre

határideje: A regisztráció
törlésével azonnal.

Megrendelés teljesítése:
• számlázási név
• szállítási név
• számlázási cím

• Számviteli kötelezettség

Az adatkezelés időtartama,
az adatok törlésének

teljesítése
• Szerződésben foglalt
szolgáltatások teljesítése

határideje: A regisztráció
törlésével azonnal. Kivéve a

• szállítási cím

számviteli bizonylatok

• telefonszám

esetében, mivel a

• e-mail cím

számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 évig
meg kell őrizni ezeket az
adatokat.

Workshop jelentkezés:
• név

• Kapcsolattartás a
workshopra jelentkezővel

• e-mail cím
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Az adatkezelés időtartama,
az adatok törlésének

határideje: A felhasználó
kérésére azonnal.

8. Adatok kezelésének időtartama
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó kérésére azonnal.
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

9. Adattovábbítás
Az Adatkezelő a számlázással, postázással és a honlap működésével összefüggő tevékenység
céljából végez adattovábbítást. Az Adatkezelő a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért
nem felelős.
A Felhasználó személyes adatainak továbbítására csak a jogszabályokban meghatározott
kötelező adattovábbítás esetében van lehetőség. Megkeresés esetében a Szolgáltató a
közjegyző, a végrehajtó, bíróságok és más hatóságok megkeresésére a rájuk vonatkozó
törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a törvényekben és más jogszabályokban foglalt
adattartalommal a megkeresés alapján szolgáltat adatot.

10. Adatfeldolgozók
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: SiteGround Spain S.L.
Cím: C/ Prim 19, 28004, Madrid, Spain
Adószám: NIF: B87194171
Kapcsolat: +34-900-838-543, www.siteground.es
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Az adatkezelő számlázással összefüggő tevékenység által továbbítja a számlázási adatokat,
amiket az adatfeldolgozó bizalmasan kezeli a saját Adatvédelmi Nyilatkozatának
megfelelően, az ott meghatározott ideig.

11. Cookiek
A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag,
amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden,
a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző
segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
(Forrás: Wikipedia)

Elengedhetetlen
Használatuk segítségével működnek olyan funkciók, melyek elengedhetetlenek az oldal
alapvető működéséhez.
Név

Felhasználás

Szolgáltató

Lejárat

cookie_notice_accepted

Az oldalon látható cookie

Perla Jewellery

30 nap

Perla Jewellery

Session

Perla Jewellery

Session

Perla Jewellery

Session

figyelmeztetés
elfogadását tárolja.
woocommerce_cart_hash

A kosár tartalmáról tárolt
információk.

woocommerce_items_in_cart

A kosárban lévő
termékek.

woocommerce_recently_viewed Utoljára megtekintett
termékek.

Statisztika
Anonim adatok gyűjtéséhez segíti hozzá a weboldal tulajdonosait, hogy megfelelő képet
kapjanak arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.
Név

Felhasználás

Szolgáltató

Lejárat

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál, mely

Google Analytics

2 év

segítségével statisztikai adatokat
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generál arról, hogy a felhasználó
hogyan használja a weboldalt.
_gat

A lekérések gyakoriság

Google Analytics

Session

Google Analytics

Session

korlátozásához használja a Google
Analytics.
_gid

Egyedi azonosítót regisztrál, mely
segítségével statisztikai adatokat
generál arról, hogy a felhasználó
hogyan használja a weboldalt.

Marketing
Anonim adatok gyűjtése a felhasználóról, hogy a későbbiekben minél releváns hirdetéseket
láthasson.
Név

Felhasználás

Szolgáltató

Lejárat

fr

Kódolt Facebook és

Facebook

3 hónap

böngészőazonosítás.

12. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az
adatbiztonsági intézkedéseket valamennyi fejlesztőre, beszállítóra vonatkozó szerződéses
kötelezettség és az alkalmazottakra kötelező „Bizalmasan” kezelt, üzleti titkot tartalmazó
belsődokumentumok, különösen az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat írja elő.
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott
személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása,
őrzése során.
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A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a
személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása
megelőzésére.

13. Érintettek jogai
13.1. A Felhasználók jogai felsorolva a következők:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat a Felhasználótól gyűjtik
3. A Felhasználó hozzáférési joga
4. A helyesbítéshez való jog
5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7. Az adathordozhatósághoz való jog
8. A tiltakozáshoz való jog
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
10. A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
11. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
12. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

13.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról
az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az Adatkezelő a Felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja
a. az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
d. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdekeiről,
e. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik –, illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen
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f. adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogának
érvényesítését.
A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban
indoklás nélkül visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy
adatkezelési célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltételee, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen
lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz. Ha az Adatkezelő a
személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a
további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell a Felhasználót erről az eltérő célról és
minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a
rendelkezésére.

13.3. A Felhasználó hozzáférési joga
A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). Az Adatkezelő nem továbbít
személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

10

Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a
Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.

13.4. A helyesbítéshez való jog
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő – kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

13.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó
személyes adatokat. Amennyiben:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték
b. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja
c. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre,
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
f. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.
Elfeledtetéshez való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott
vagy más címzetteknek átadott személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési
kötelezettséget közölni kell valamennyi további adatkezelővel, akinek a személyes adatot az
Adatkezelő átadta.
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13.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a
Felhasználó 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 Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a. a Felhasználó 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 a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását
c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez vagy
d. a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

13.7. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó 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 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, ha:
a. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
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A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az
adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való
jogot. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások
jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

13.8. A tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 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 a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem
történik.
A Felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más
információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki
előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

13.9. A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia
kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy
valós sérelem éri az adatkezelés körében.
A hatóság neve, címe, elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
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www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és
annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

14. Jogorvoslatok
14.1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

14.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.
E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza
Kelt.: Budapest, 2019. április 25.
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