1. számú melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A Millenáris Nonprofit Kft. a Szolgáltatás nyújtása során az alább meghatározott személyes adatok
vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató
tartalmát.
A Millenáris Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
A Millenáris Nonprofit Kft. elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten
fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Millenáris Nonprofit Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Millenáris Nonprofit Kft. az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország vagy más
EGTállam területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon és további
adatkezelőkön kívüli személyeknek nem továbbítja.
Az adatkezelési tájékoztató célja, hatálya
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy biztosítsa, hogy a Millenáris Nonprofit Kft. által
üzemeltetett parkoló rendszer és az azt működtető szoftverrel, illetve beléptető rendszerrel üzemelő
mélygarázs (továbbiakban: Mélygarázs) bármely használója, a Mélygarázs bérlői (továbbiakban:
Érintett) elegendő információval rendelkezzenek azzal kapcsolatosan, hogy a Millenáris Nonprofit
Kft. milyen módon kezeli személyes adataikat, beleértve azon információkat is, amelyekről köteles
az Érintetteket tájékoztatni a vonatkozó személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszabályok
szerint.
Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok:


Alaptörvény,



Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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) (a továbbiakban: GDPR),



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.),



a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).
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A GDPR szerinti fogalom meghatározások:
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;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
A Millenáris Nonprofit Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a weboldalán teszi közzé
(https://www.millenaris.hu), valamint – amennyiben van ilyen – a hirdetőtáblán kifüggeszti. A
Millenáris Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót
bármikor egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. A Millenáris Nonprofit Kft. a jelen Adatkezelési
Tájékoztató változásáról, módosításról az érintetteket a weboldalán tájékoztatja, valamint a
módosított Adatkezelési Tájékoztatót – amennyiben van ilyen – a hirdetőtáblán kifüggeszti.
A fentiekre, valamint a GDPR 12. és 13. cikke és az Infotv. rendelkezéseire tekintettel a Millenáris
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra
hozatalával tájékoztatja az Érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:
Adatkezelő:
Neve:

Millenáris Nonprofit Kft.

Postacíme:

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

E-mail:

millenaris@millenaris.hu

Telefonszám:

+36 1 336 4000

Honlap:

www.millenaris.hu
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Adatvédelmi tisztviselő:
Neve:

dr. Mikus Dóra

Postacíme:

1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

E-mail:

dpo@millenaris.hu

Telefonszám:

+36 1 336 4000

Adatkezelési célok, a kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés célja:

Az

Adatkezelő

által

üzemeltetett

Mélygarázs

szolgáltatásainak igénybevétele érdekében szükséges az
adatkezelés az alábbiak szerint.
A Mélygarázs parkolási szolgáltatási vonatkozásában az
adatkezelés célja:
-

Érintettek azonosítása;

-

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás;

-

számlázás, az ehhez szükséges adminisztráció;

-

azonos

nevű

érintettek

megkülönböztetése,

beazonosítása
-

a parkolási szolgáltatás biztonságos teljesítése
(rendszámfelismerő rendszer);

-

emberi élet, testi épség, személyi szabadság,
vagyonvédelem

Az adatok forrása:

Közvetlenül az Érintettől

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus megfigyelő rendszer esetében az
adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja alapján jogos érdek.
Az óradíjas szolgáltatást igénybe vevő, illetve a bérletet
vásárló (számlát igénylő) természetes személyek és jogi
személyek esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikk

(1)

bekezdés

teljesítéséhez

b)

szükséges

pontja

alapján

adatok.

A

szerződés
szerződés

megszűnését követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
f)

pontja

alapján

jogos

érdek.

Amennyiben

számlaigénylés vagy kiállítás történik, a számlaigénylés
tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján
jogi kötelezettség teljesítése.
A jogos érdek megnevezése:

Az elektronikus megfigyelő rendszer vonatkozásában az
Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az emberi élet, a
testi

épség,

a

személyi

szabadság,

valamint

a
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vagyonvédelemhez

az

általa

nyújtott

parkolási

szolgáltatás biztonságos nyújtása érdekében.
Az

elektronikus

(kamerás)

megfigyelő

rendszer

üzemeléséről a Mélygarázs bejáratánál elhelyezett
figyelemfelhívó jelzés ad tájékoztatást.
A szerződés megszűnését követően Adatkezelőnek jogos
érdeke fűződik a további adatkezelésre, figyelemmel a
polgári jogi igények általános elévülési idejére és az
Adatkezelő által és vele szemben való igényérvényesítési
határidőre.
Érintettek kategóriái:

-

bérletet vásárló jogi személy kapcsolattartója;

-

bérletet vásárló természetes személy;

-

óradíjas

parkolójegyet

vásárló

természetes

személy;
-

minden érintett, aki a Mélygarázs szolgáltatásait
igénybe veszi.

Személyes adatok kategóriái:

A bérletet és órára szóló jegyet vásárló bármely Érintett
természetes személyes által megadott alábbi személyes
adatokat, továbbá az Érintettek által használt, beparkoló
gépjárművek

rendszámait,

valamint

a

biztonsági

kamerák esetében az Érintettek képmását és egyéb, a
megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatait
kezeli:
Bérletet vásárló jogi személy Érintettek esetében:
a) az Érintett által megadott kapcsolattartási adatok:
kapcsolattartó családi neve és utóneve, email címe
és telefonszáma
b) parkoló bérlet száma/parkolóhely száma/belépő
kártya száma/rendszám
c) bankkártyás/átutalásos

fizetés

esetén

a

bankszámlaszám, tranzakciós adatok.
A bérletet vásárló jogi személy Érintett a kapcsolattartóra
vonatkozó adatokat abban az esetben jogosult megadni,
amennyiben az erre vonatkozó adatkezeléshez (ideértve
a kapcsolattartóra vonatkozó adatoknak az Adatkezelő
általi kezelését is) megfelelő jogalappal rendelkezik.
A bérletet vásárló jogi személy Érintett a kapcsolattartási
adatok megadása során amennyiben a kapcsolattartó
nem a jogi személy közhiteles nyilvántartásba bejegyzett
képviseletére jogosult személy, akkor a fentiekről
nyilatkozni köteles.
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Bérletet

vásárló

természetes

személy

Érintettek

esetében:
a) kapcsolattartási adatok: családi név és utónév,
email cím és telefonszám,
b) azonosítási adatok: családi név és utónév,
születési név, lakcím, anyja leánykori neve,
születési hely és idő,
c) a számla kiállításához az Érintett családi neve és
utóneve és lakcíme,
d) parkoló bérlet száma/parkolóhely száma/belépő
kártya száma/rendszám,
e) bankkártyás/átutalásos

fizetés

esetén

a

bankszámlaszám, tranzakciós adatok.
Óradíjas parkolójegyet váltó

természetes személy

Érintettek esetében:
a) számla kiállítása esetén számla kiállításához az
Érintett családi neve és utóneve és lakcíme.
b) bankkártyás/átutalásos

fizetés

esetén

a

bankszámlaszám, tranzakciós adatok.
Érintettek

körében

meghatározott

valamennyi

a

Mélygarázs szolgáltatását igénybe vevő természetes
személy Érintett esetében:
a) a mélygarázs szolgáltatásait használó minden
Érintett

esetében

a

beparkoló

gépjármű

rendszámai kerülnek leolvasásra, kezelésre,
b) a mélygarázs behajtási és kihajtási oldalain levő
összesen 2 db kamerát tartalmazó, továbbá a
Mélygarázs

-1

és

-2

szintjein

található

elektronikus megfigyelő rendszer Mélygarázs
nyitva

tartási

idejében,

azaz

0-24

órában

folyamatosan a megfigyelt területre belépő
(gépjárművel behajtó) Érintettek képfelvételeken
látszódó

képmását

és

egyéb,

a

megfigyelőrendszer által rögzített személyes
adatait videofelvétel formájában kezeli, rögzíti és
tárolja.
A kamerák kizárólag az Érintettek által jegy vagy
bérlet vásárlása, illetve szerződés kötése esetén
használható

területen,

nevezetesen

Tájékoztató

1.

mellékleteként

alaprajzon

számú

bejelölt

helyiségekben

a

jelen
csatolt

kerülnek
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elhelyezésre, és az alaprajzon megjelölt területek
elektronikus megfigyelésére alkalmasak az 1. sz.
mellékletben foglaltak szerint.
Közvetlen

megfigyelést

a

személy-

és

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény

(a

továbbiakban:

Szvtv.)

alapján

kizárólag a rendőrség által kiadott igazolvánnyal
rendelkező személy végezhet. A

közvetlen

megfigyelés során a személyes adatok nem
kerülnek rögzítésre, kizárólag a monitoron
megjelenő adatokat az erre feljogosított és a
jogszabály alapján ilyen tevékenység végzésére
jogosult személy ellenőrizheti.
Tárolás időtartama:

A számviteli bizonylatok esetében a jogi kötelezettség
teljesíthetősége érdekében a számla kiállítását követő 8
év.
Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített
adatok tárolásának időtartama 3 munkanap.
A bérletet vásárló természetes és jogi személyek esetében
valamennyi adat tárolásának időtartama a szerződés
megszűntésétől számított 5 év, tekintettel arra, hogy a
szolgáltatás megszűnésétől számítottan ennyi időn belül
merülhet fel
személynek

az Adatkezelőnek, illetve
az

Érintett

tevékenysége

harmadik
miatt

az

Adatkezelővel szemben polgári jogi igénye és így
biztosítja, hogy az Érintett kiléte visszakereshető
maradjon,

és

az

Adatkezelő

szükség

esetén

érvényesíthesse az Érintettel szemben a számára vagy
harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi
igényét.
Címzettek:

Címzettek kategóriája: adatfeldolgozó
Adatkezelő munkavállalói
Esetenként követeléskezelés tekintetében:
Pfeifer Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. II. em. 1.
Elektronikus

megfigyelő

rendszert

üzemeltető

IT

szolgáltató:
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Diemme Consult Kft.
1037 Budapest, Bokor utca 17-21.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a fizetési
tranzakció adatait az OTP Bank Zrt. kezeli.
Könyvvizsgáló:
A.D. EURO-CONTROLL Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft.
1126 Budapest, Dolgos utca 2. 6/A.
Harmadik

országba

történő nincs

adattovábbítás
Köteles-e megadni személyes adatot:

nem, ebben az esetben nem jogosult a mélygarázs
szolgáltatásait igénybe venni

Automatizált döntéshozatal ténye:

nincs

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok
biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik mind az informatikai
eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatok tekintetében.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technikai mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja,
kivéve, ha az az Adatkezelőre nézve aránytalan nehézséget jelentene.
A számítógépen, adathordozókon, hálózaton tárolt személyes adatok
A számítógépeken, adathordozókon, hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az
Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza, amelyek részletesen az Adatkezelőnél bevezetésre
kerülő Információbiztonsági szabályzatban, illetve mentési szabályzatban kerülnek szabályozásra:
a) a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal, legalább felhasználói névvel és jelszóval biztosított számítógépes
rendszeren keresztül lehet hozzáférni, az Adatkezelőnél foglalkoztatottak munkaköre
és feladatai, valamint a papír alapú adatokhoz való hozzáférésük erre tekintettel kerül
kialakításra;
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b) az adatokkal történő minden számítástechnikai folyamat nyomon követhetően
naplózásra kerül;
c) a Társaság adatrögzítőjén tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező,
arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;
d) amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, illetve az adatkezelés határideje letelt, úgy
az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, amelyről az adatkezelés
szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező legalacsonyabb szintű szervezeti
egység vezetője köteles gondoskodni;
e) a személyes adatokat kezelő hálózaton a megfelelő és kellő biztonságot jelentő tűzfal- és
vírusvédelemről az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik;
f) az Adatkezelő gondoskodik az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok
elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés),
g) az Adatkezelő gondoskodik az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök
fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni
védelemről,

illetve

az

ilyen

események

esetén

bekövetkező

károsodások

helyreállíthatóságáról archiválással, illetve tűzkár elleni védelemmel,
h) a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával biztosítja,
hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az Adatkezelő által kezelt személyes
adatokhoz.
A papír alapon kezelt személyes adatok védelme
Az Adatkezelő a papíralapon kezelt személyes adatok védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében, melynek körében
különösen az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
a) az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más
számára fel nem tárhatók, az Adatkezelőnél foglalkoztatottak munkaköre és feladatai,
valamint a papír alapú adatokhoz való hozzáférésük erre tekintettel kerül kialakításra;
b) az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársai a munkavégzés befejeztével a papíralapú
adathordozót más, illetéktelen személyek által hozzá nem férhető módon kötelesek
elzárni;
c) amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan
tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Adatkezelő.
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a székhelyén tárolja. Az
Érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a Címzettek körében megjelölt adatfeldolgozók
szolgáltatását veszi igénybe.
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Érintetti jogok:

I.

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):
Az adatkezelő az Érintettek megfelelő tájékoztatása érdekében a holnapján és a
Mélygarázsban elhelyezi a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatót.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban az Érintett az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, amennyiben adattovábbítás történik, ennek tényéről, a címzett
nevéről, elérhetőségéről, aki felé az adatokat továbbították, adatfeldolgozás tényéről,
az Érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségekről az adatkezelést megelőzően
tájékozódhat.
Az Érintett bármikor kérhet írásbeli tájékoztatást a rá vonatkozó adatkezelésről. Az
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül közérthető formában,
írásban nyújt tájékoztatást, amennyiben az Érintettet az adatkezelő azonosítani tudja.
A tájékoztatás díjmentes, azonban, amennyiben az Érintett kérelme megalapozatlan
vagy túlzó, akkor az Adatkezelő a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel.

II.

Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk):
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
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha
ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
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h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben
használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az
érintett másként kéri.

III.

Helyesbítési jog (GDPR 16. cikk):
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.
Az Érintettek kötelesek az adataikban bekövetkezett változásokról az Adatkezelőt
haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesíteni. Az
Érintettek

adatváltozási

kötelezettségének

elmulasztásából

eredő

következményekért felelősség az Érintetteket terheli.

IV.

Törléshez („Elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk):
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének

a)

pontja

értelmében

az

adatkezelés

alapját

képező

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
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c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen,
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21.
cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
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 a 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs

társadalommal

összefüggő

szolgáltatások

kínálásával

kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelő nem törölheti azon adatokat, amelyek kezelését jogszabály írja elő,
vagy szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezeket az adatokat az Adatkezelő köteles a
jogszabályban előírt időtartam figyelembevételével megőrizni és csak ezen időszakok
lejárta után lehetséges az adatot törölni.

V.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):
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 tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása
érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő
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 a fentiek alapján 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.
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Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

VI.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk):
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az
ezen 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.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hoz,
és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

VII.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):
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:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött
szerződés teljesítése;
b) és 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 adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
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Az Érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását

és

elérhetőségét

az

alábbi

linken

keresztül

tekintheti

meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu
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