
 
HONLAP ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
A www.belvarosiip.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes          
adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett          
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és           
azok érvényesítésének lehetőségeiről. 
 
1. AZ ADATKEZELŐ 
 
Név: GLOBAL CREDIT Kft. 
Székhely: 9791 Torony, Ibolya u. 1.A.ép. 
Telephely: 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3. 
Cg.: 18-09-105763 
Adószám: 13182702-2-18 
E-mail: info@global-credit.hu 
Honlap: www.belvarosiip.hu 
Képviseli: Kiss Balázs Zoltán 
Telefon: 70 / 541-1458 
 
 
A személyes adatok tárolása: 
 
Az Adatkezelő a személyes adatok tárolását adatfeldolgozó bevonásával látja el. 
 
Adatfeldolgozó neve: Deeb-IT Kft.  
Adatfeldolgozó címe: 9751 Vép, Petőfi S. u. 22. 
Képviseli: Győrvári Gábor Pál 
Telefonszám: 30 / 832-9807 
E-mail cím: info@deeb.hu 
Szerver helye: EU  

 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az         
adatfeldolgozóval létrejött teljeskörű megállapodásban szabályozta.  
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy mind ő, mind az általa igénybevett adatfeldolgozó megfelelő            
biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a           
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy        
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott          
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
 
 
 
 
 
2. A KEZELT ADATOK KÖRE 
 

http://www.belvarosiip.hu/


 
A honlapon személyes adatok megadása nélkül lehet a hirdetett ingatlanok között szűrni (pl.             
település, alapterület, szobák száma, minimum és maximum ár, stb.), a szűrés adatait a             
rendszer nem menti, a holnap elhagyása után törlődnek.  
 
 
Érdeklődés  
 
Az „Érdeklődés“ funkció segítségével a honlap látogatója egyes ingatlanok iránt tud           
érdeklődni. Kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, telefonszám. 
Az érdeklődéseket, ezen keresztül a megadott adatokat a rendszer adatbázisba menti. Az            
adatbázisból az érintett bármikor kérheti adatainak törlését, a törlési kérelem beérkezését           
követően az adatbázisból az érintetti adatok egy munkanapon belül törlésre kerülnek.  
Az érdeklődésekkel elküldött személyes adatokhoz kizárólag a GLOBAL CREDIT Kft. arra           
jogosított, titoktartásra kötelezett, adatvédelmi oktatáson részt vett munkatársa férhet         
hozzá. 
 
 
Hírlevél 
 
A felhasználó önkéntes, befolyásmentes nyilatkozatával kérheti, hogy részére a GLOBAL          
CREDIT Kft. hírleveleket küldjön. A hírlevélre történő feliratkozás során a felhasználó           
megadja felhasználó nevét, nevét, e-mail címét, telefonszámát. 
 
 
Egyéb kezelt adatok: 
 
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának          
kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének           
beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer              
automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja          
össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal             
elhagyásakor automatikusan törlődik. 
 
 
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás: 
  
Mi az a cookie? 
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie            
betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el            
azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és            
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a          
látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem          
alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni           
azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze             
tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre             
tárolásra kerül számítógépén. 
  
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 



Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs          
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és            
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal        
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései          
jelentik. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. §                 
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
  
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 
 
Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik.           
Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a             
pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie             
törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk. 
 
Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató          
cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID           
és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható             
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az           
Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való            
korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords          
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb          
konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott          
személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések            
kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok             
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett          
hirdetések megjelenítésének elkerülése. (Adatfelhasználó: Google LLC, 1600 Amphitheatre        
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.) 
 
 
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a              
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik         
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és         
jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy          
egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő             
cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett           
a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt –            
felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a         
Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.         
(Adatfelhasználó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.) 
 
Google reCaptcha cookie: online robotok kiszűrését segítő megoldás, olyan automatikus          
teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A captcha           
segítségével a különböző űrlapokhoz adhatunk védelmet. Az admin oldalakon megnehezíti a           
jelszó kipörgetést. Lecsökkenthetjük a weboldalainkra, hírleveleinkre, történő hamis - nem          
emberek általi – regisztrációk számát.  
(Adatfelhasználó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.) 
 
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével           
a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal            



tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook           
remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott         
ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista           
nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal        
kapcsolatosan további információt itt találhat:     
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 
(Adatfelhasználó: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon:            
+1 650-543-4800.) 
 
A www.belvarosiip.hu által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti         
eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál           
részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy          
kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k            
blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát. 
 
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek             
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken            
találhat: 
Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Firefox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-compute
r 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes             

cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k 

 
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával          
történik. 
 
 
 
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA 
 
Az adatkezelés a www.belvarosiip.hu weboldalon található tartalmak felhasználóinak        

önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a weboldal látogatása,          

használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek, mely a weboldal szolgáltatásait          

igénybevevő, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a         

közvéleménykutatást szolgálja. 

 

Az adatkezelés célja a www.belvarosiip.hu weboldalon URL alatt elérhető szolgáltatások          

nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, a honlapon keresztül érkező kérdések kezelése. 

A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így              

megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. 

 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
http://www.belvarosiip.hu/
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért,           

megfelelősségéért kizárólag a felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az           

általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel           

egy megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség         

kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 

Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel,           

azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez          

használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történhet,           

amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. 

 

A www.belvarosiip.hu adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a          

jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat        

kizárólag a tevékenysége során használja fel, a felhasználó hozzájárulása nélkül más           

természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a           

törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített         

formában történő felhasználása, mely a felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas          

bármely adatát nem tartalmazza. 

 

Amennyiben az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatában          

írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről a felhasználót megfelelően tájékoztatja a            

megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok            

eltérő felhasználásának megtiltására a felhasználó részére lehetőségét teremt. 

 

Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait           

mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az info@global-credit.hu           

e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést 48 munkaórán belül teljesítjük.            

Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet          

szintén 48 munkaórán belül teljesítünk. 

 

A www.belvarosiip.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes            

keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek        

eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 

A hírlevélre történő feliratkozáshoz tevőleges magatartás szükséges, amellyel az érintett          

befolyásmentesen határozottan kifejezi azt a szándékát, hogy szeretne az GLOBAL CREDIT           

Kft-től hírleveleket kapni. A hírlevélre feliratkozottak adatbázisához kizárólag az ügyvezető          

fér hozzá. A hírlevél leiratkozása a hírlevelekbe beépített linkkel vagy a info@global-credit.hu            

címre eljuttatott e-mail-lel lehetséges. 

 
 
4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
 
A session ID-k (session_frontend) a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. 
 

mailto:info@global-credit.hu
mailto:info@global-credit.hu


Az érdeklődés során, továbbá a hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok           

kezelése a feliratkozással kezdődik, és annak kérelemre történő törléséig tart. 

 

Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses            

adat kérelemre történő törléséig tart.  

 

Accept_cookie tárolási ideje: 1 hét (előzetes elfogadástól függő a felhasználása). 

A honlap látogatásával kapcsolatos, statisztikai céllal naplózott adatokat a rendszer a           

naplózás időpontjától számított legfeljebb 1 évig tárolja.  

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)         

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő        

regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő          

adatkezeléseket. 

 

A www.belvarosiip.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes            
keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek        
eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni. 
 
 
5. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK 
 
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek          
hozzá. 
 
Az Adatkezelő tevékenysége ellátása során az informatikai feladatok ellátására         
adatfeldolgozót vesz igénybe. 
Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és a             
kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően            
a részére az adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR              
által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli és dolgozza fel, és erről nyilatkozatot            
tesz az adatkezelő részére. 
Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját. 
Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az adatkezelő         
hozzájárulásával jogosult. 
 
Személyes adatokat a szabályzatban fent megjelölteken kívül harmadik személyeknek az          
adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező            
adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az          
egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja,          
hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 
 
6. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 

I. Tájékoztatáshoz való jog 
 



Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a            
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi            
információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,             
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva         
nyújtsa. 
A tájékozódáshoz való jog a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 
 

II. A hozzáférés joga 
 
Az érintett 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 a rendeletben felsorolt információkhoz           
hozzáférést kapjon. 
 
 

III. A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül           
helyesbítse 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. 
 
 
IV. A törléshez való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje            
a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó              
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
 
 

V. Az elfeledtetéshez való jog 
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető              
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen         
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy          
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó            
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve          
másodpéldányának törlését. 
 
 
VI. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi              
feltételek valamelyike teljesül: 

● 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;  

● az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri             
azok felhasználásának korlátozását;  



● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de           
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy         
védelméhez;  

● az érintett 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, a 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 közérdekből lehet kezelni.  
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen         
tájékoztatja. 
 
 
VII. Az adathordozhatósághoz 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, 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, ha 

● az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
● az adatkezelés automatizált formában történik. 

 
 
VIII. A tiltakozáshoz való jog  
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon            
személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány          
gyakorlásának keretében végzettfeladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az        
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése          
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. 
 
 

IX. 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. 



Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
● 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. 
 
 

X. Visszavonáshoz való jog 
 
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulást bármely          
időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján           
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
 
7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 

1) Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat       
az Adatkezelőhöz a 2. pontban megadott elérhetőségeken. 

2) Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a           
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett             
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

3) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti         
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi        
Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;       
honlap: www.naih.hu) is fordulhat. 

 
 
8. TÁJÉKOZTATÁS A MAGÁNSZFÉRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRŐL 
 
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből           
különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen          
adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. 
 
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát         
(Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt. 
 
 

          Link: részletes Adatvédelmi Szabályzat 


