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A Kreditor Zrt. mint foglalkoztató által a foglalkoztatottjainak 

rendelkezésére bocsátott un. céges mobiltelefon, laptop1, hordozható 

adattároló (a továbbiakban: mobil informatikai eszközök), valamint a belső 

informatikai hálózat és eszközök használatának az Adatkezelő általi 

ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 
 

A Kreditor Zrt. saját tulajdonában álló mobil informatikai eszközök számos típusát bocsájtja 

foglalkoztatottjai rendelkezésére. A kiosztott eszközöket alapvetően munkavégzési célokból 

biztosítja a Kreditor Zrt. munkavállalói számára. 

A használat körülményeit, jellemezőit, adott esetben mértékét érintően ugyanakkor szükséges, 

hogy bizonyos kontroll lehetőségeket és korlátozásokat tartson fenn a Kreditor Zrt. 

 

Ugyancsak fontos, hogy a társaság belső informatikai rendszerének és eszközeinek a 

használata során is egy alapvető igénybevételi, használati rend biztosított legyen, továbbá a 

rendeltetésszerű használatot (pl. a hálózat biztonsága érdekében is) a Kreditor Zrt. ellenőrizni 

tudja.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az előbb megjelölt korlátozások, tilalmak betartása, illetve a 

rendeltetésszerű használat ellenőrzése kapcsán az Ön személyes adatainak a Kreditor Zrt., 

mint adatkezelő általi kezelése valósul meg. 

 

Az adatkezelő adatai 

 cégnév:  Kreditor Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 székhely:  1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3. em. 12. 

 cégjegyzékszám: 01 10 048166 

 telefonszám:  06 1 236 0129 

 e-mail:   info@kreditor.hu  

 

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Kreditor Zrt. 
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz 

 

Az Adatkezelő által kialakított használati rend: 

 

Az Adatkezelő a foglalkoztatottjai rendelkezésére bocsátott mobil informatikai 

eszközöket alapvetően és elsődlegesen a munkavégzéssel összefüggő feladatok elvégzése, 

illetve azok hatékonyságának növelése érdekében biztosítja. Tudomásul veszi ugyanakkor 

az Adatkezelő, hogy a modern informatikai környezetben, különösen az on-line 

ügyintézés elterjedésével a foglalkoztatottak magánjellegű ügyeinek intézése is egyre 

inkább az on-line, illetve egyéb elektronikus felületekre terelődik át.  

 

Mindezekre tekintettel a mobil informatikai eszközök munkaidőben történő magáncélú 

használatát és munkaidőn kívüli magáncélú használatát az Adatkezelő engedélyezi. A 

munkaidőben történő használatot a hatékony munkavégzést nem akadályozó, rövidebb 

ideig tartó igénybevétel mellett engedélyezi az Adatkezelő. A magáncélú igénybevétel 

kapcsán ugyanakkor felhívja az Adatkezelő a foglalkoztatottjai figyelmét, hogy az ilyen 

                                                           

1 A megnevezés alatt a hordozható számítógépek valamennyi típusa értendő (un. laptop, táblagép) 
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jellegű igénybevételt az eszközökön különítsék el a munkavégzéssel összefüggő 

használattól, ennek megfelelően az un. „céges” email fiókok magáncélú használatát az 

Adatkezelő nem engedélyezi.  

 

Az elkülönített magáncélú használat megfelelő módszerei például: 

- a telefonok telefonkönyveiben képezzenek „magán” ill. „munka” vagy rokon 

megnevezésű mappákat, és a telefonszámokat így elkülönítve tárolják, amennyiben a 

telefon beállításai lehetővé teszik a magán célból tárolt telefonszámokat „magán” 

előhívóval rögzítsék; 

- a laptopok háttér tárolóin alakítsanak ki „magán” meghajtót/partíciót, könyvtárat, és a 

magáncélú használattal összefüggő, letárolható adatokat ide mentsék. 

 

A fentiek végrehajtása azért is fontos, mert az Adatkezelő eszközein lévő adatok 

alapesetben az Adatkezelő adatvagyonának részét képezik, a munkavégzés során, azzal 

összefüggésben keletkező adatok megőrzéséről, törléséről - főszabály szerint - az 

Adatkezelő jogosult dönteni. 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra nézve, hogy: 

- ha az adott foglalkoztatottjai tekintetében a fent megjelölt, munkaidőben történő 

magáncélú igénybevétel a munkaköri feladatok hatékony ellátását hátrányosan érinti, 

vagy ennek esete merül fel;  

- továbbá, ha az adott eszköz jogos érdeket sértő (pl. az Adatkezelő üzleti titkait sértő, 

vagy jogos gazdasági érdekeit egyébként veszélyeztető) magatartás folytatásához 

történő felhasználásának gyanúja merül fel, akkor a munkaidőben történő magáncélú 

használat tényét, illetve terjedelmét az Adatkezelő ellenőrizhesse2.  

 

Az ellenőrzésre az Adatkezelő vezérigazgatója, és az álltaluk meghatalmazott 

személy/rendszergazda jogosult, az érintett dolgozó bevonásával. Az ellenőrzés nem 

sértheti a foglalkoztatott magán-, illetve levéltitokhoz fűződő jogait. Amennyiben a 

hatékony munkavégzést akadályozó mértékű magáncélú igénybevétel megállapítása az 

ellenőrzés célja, akkor az Adatkezelő elsődlegesen a tevékenységek jellegét értékeli, adott 

esetben az e-mail forgalom nagyságát, vagy a címzetteket, amelyből – a konkrét közlések 

tartalmának megismerése nélkül – meghatározható a magáncélú használat és annak 

mértéke. Ennek keretében az Adatkezelő -un. félanonimizált3 - hívásforgalmi adatokat 

kérhet be, és azok jellemzőit (pl. munkahelyi vagy magáncélú használat, időtartam) 

illetően nyilatkozatot kérhet a foglalkoztatottól. Az ellenőrzés során keletkezett 

megállapításokat - az azt végzőn és az érintett foglalkoztatottan kívül - csak az 

Adatkezelő ellenőrzésre feljogosított munkatársai ismerhetik meg.  

 

Az Adatkezelő belső informatikai rendszerének, eszközeinek használatát, az igénybevétel 

rendjét, valamint a tiltott tevékenységeket, továbbá a belső informatikai rendszer 

                                                           

2 A 2012. évi I. tv. (Munka törvénykönyve)8. § (1) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre 

jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 

(2) A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló 

munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas 

munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. 

3 Az adott hívószám csak egy részét tartalmazó – pl. az utolsó két számjegy nélküli - lista 
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működése útján keletkező adatokat, és az azokhoz történő hozzáférés rendjét illetően a 

vezérigazgató által szóban közölt utasításokban foglaltak az irányadók. 

 

Az Adatkezelő a belső informatikai hálózat, illetve eszközök tekintetében is engedélyezi 

az eseti, rövid idejű magáncélú használat lehetőségét azzal, hogy az nem hátráltathatja a 

munkaköri feladatok ellátását, és semmilyen formában nem veszélyeztetheti az 

Adatkezelő jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben ilyen jellegű igénybevétel, vagy 

egyébként tiltott, illetve az Adatkezelő rendszerbiztonsági érdekeit veszélyeztető 

magatartás esete merül fel, az Adatkezelő az ellenőrzés jogát fenntartja.  

 

Az ellenőrzésre az Adatkezelő vezérigazgatója, és az általa meghatalmazott 

személy/rendszergazda jogosult, az érintett dolgozó bevonásával, amely ellenőrzés nem 

sértheti a dolgozó magán, illetve levéltitokhoz fűződő jogait. Az ellenőrzés keretében az 

Adatkezelő adatforgalmi adatokat kérhet be, és azok jellemzőit illetően (pl. tiltott 

honlapok látogatása, vagy adott esetben jogsértő aktivitás az on-line térben) nyilatkozatot 

kérhet a foglalkoztatottól. Az ellenőrzés megállapításait - az azt végzőn és az érintett 

foglalkoztatottan kívül - csak az Adatkezelő ellenőrzésre feljogosított személyek 

ismerhetik meg. 

 

Az Adatkezelő a belső informatikai eszközök, illetve hálózat tekintetében is 

meghatározza a magáncélú igénybevétel keretében keletkező adatok külön mappákban 

történő kezelését, és ebben az esetben is felhívja a dolgozói figyelmét, hogy az 

eszközökön lévő adatok alapesetben az Adatkezelő adatvagyonának részét képezik, és a 

munkavégzés során, azzal összefüggésben keletkező adatok megőrzéséről, törléséről - 

főszabály szerint - az Adatkezelő jogosult dönteni. 

 

Az Adatkezelő a céges szabadidős rendezvényekkel kapcsolatban keletkezett fotók 

tárolására a …………elérhető ……..nevű mappát jelölte ki. A mappa kizárólag a belső 

hálózatról érhető el, annak tartalmát csak az Adat kezelő dolgozói ismerhetik meg. Az 

ilyen rendezvényeken készült fotók ebbe a mappába tölthetők fel, a fotók feltöltéséhez (és 

így a személyes adataik ilyen célú kezeléséhez) az érintett dolgozók hozzájárulásával 

kerülhet sor, a feltöltésre kijelölt személy az Adatkezelő informatikusa. A feltöltött 

fotókat az Adatkezelő 6 hónapig tárolja az adott mappában, majd előzetes értesítés nélkül 

törli azokat. A feltöltött adatokat senki felé nem továbbítja az Adatkezelő. 

 

Amennyiben az érintett foglalkoztatott munkaviszonya megszűnik, abban az esetben az 

ezzel kapcsolatos jognyilatkozat megtételének napján az Adatkezelő kijelölt vezetője, 

vagy rendszergazdája közreműködése mellett lehetőséget biztosít az érintett számára az 

általa korábban használt eszközön lévő magánjellegű adatainak (pl. „magán” megjelölésű 

mappában, vagy partíción tárolt szöveges közlések, fotók) saját adattárolóra történő 

kimentésére. Egyebekben az érintett az általa korábban használt mobil informatikai 

eszköz, illetve belső informatikai eszközön lévő adatok törlésére nem jogosult.   

  

1. Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok 
 

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól  

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.);  
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- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről 

  

2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre 
 

Egyrészt az Ön azon személyes adatai, amelyek az adott mobil informatikai, vagy a belső 

informatikai eszközök illetve hálózat igénybevétele körében keletkeznek (pl.: használati, 

adatforgalmi adatok, hívásforgalmi adatok, a céges szabadidős rendezvények mappába 

felöltött fotók). Másrészt a belső informatikai eszközök illetve hálózat működés közben 

rögzítésre kerülő (pl.: a hálózati diagnosztika, az Adatkezelő hálózatainak védelme, vagy 

a biztonságos adatforgalom biztosítása, kártékony fájlok kiszűrése végett) adatok. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja, célja 
 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő mobil informatikai eszközei, valamint a belső 

informatikai hálózata és eszközei rendeltetésszerű működéséhez, használatához ill. 

védelméhez fűződő jogos érdekeinek (pl. a hálózatok, eszközök biztonságának 

megóvásához, vagy az üzleti titkoknak) a védelme.   

Az Adatkezelő belső informatikai hálózatának, eszközeinek védelme érdekében 

automatikusan naplózott adatok a hálózati védelemmel kapcsolatos célokat szolgálnak, 

azokat az Adatkezelő a belső informatikai hálózata biztonságát, rendeltetésszerű 

működését veszélyeztető események kivizsgálása körében használja fel. 

 

Az adatkezelés célja: 

 annak biztosítása, hogy az adott eszközök rendeltetésellenes használata, és az ezzel 

összefüggő esetleges jogsérelem (pl. nem engedélyezett on-line tevékenységek 

következményei, az Adatkezelő üzleti titkainak a sérelme) elkerülhető legyen,  

 az Adatkezelő belső hálózatának védelme, 

 biztonságos adatforgalom biztosítása,  

 kártékony fájlok kiszűrése végett 

 illetve ezek bekövetkezése esetén a körülmények rekonstruálhatóak legyenek. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak az ilyen jogalapon történő kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 

ha 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. E tekintetben az Adatkezelő a tiltakozás vizsgálata során 

egy un. érdekmérlegelési teszt (vagyis a személyes adatokhoz fűződő érdekeket, 

illetve a saját jogos érdekeit mérlegelő) teszt figyelembe vételével jár el, és dönt a 

további adatkezelést illetően. 
 

4. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei 
 

A személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja senki felé, kivéve, ha a 

jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) 

köteles adatot szolgáltatni, valamint, hogy ha olyan jellegű jogsértés gyanúja merül fel, 

amely miatt az Adatkezelő jogi eljárást kezdeményez, ez esetben az arra illetékes 

hatósághoz, bírósághoz. 
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5. Az adatkezelés időtartama  
 

Az Adatkezelő a mobil informatikai eszközök ellenőrzés kapcsán keletkezett és kezelt személyes 

adatokat az általános munkajogi elévülési időtartamig – azaz a keletkezéstől számított 3 évig őrzi meg, 

majd törli azokat. 

 

Az Adatkezelő belső hálózatainak védelme érdekében naplózott adatok …. évig kerülnek megőrzésre. 

 

A céges szabadidős rendezvények mappában tárolt fotók tekintetében az adatkezelés időtartama a 

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a felöltéstől számított 6 hónapig tart. 

 

Az érintett munkavállaló a hozzájárulását – az említett 6 hónapos időtartamon belül is - bármikor 

jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg: 

 személyesen az Adatkezelő címén: 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3. em. 12. 

 e-mailben az info@kreditor.hu e-mail címre küldve  

 

Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön olyan, az adott 

mappában lévő személyes adatát (fotóját), amely tekintetében hozzájárulását visszavonta. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések 

jogszerűségét.  

A hozzájárulásának visszavonásakor, valamint a feltöltéstől számított 6 hónap elteltével a fotókat az 

Adatkezelő külön értesítés nélkül törli. 

 

6. A kezelt személyes adatok védelme 
 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme 

biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő 

jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, 

továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, 

megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és 

intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a 

kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége 

és változatlansága biztosított legyen.  
 

7. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán 
 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön 

jogosult: 

 a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, amelynek keretében visszajelzést kapjon az 

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-

e; 

 pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

 kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön 

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért 

gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;  

 személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait 

széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz 
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továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, 

vagy hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy az említett jog gyakorlása más jogos 

érdekét, szabadságát nem sérti; 

 személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak 

pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények 

tisztázásáig); 

 tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az 

adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott 

hozzájárulását bármikor visszavonni, 

 sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 

 

Az érintett egyes jogainak tartalma 
 

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az 

Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a következő 

információkhoz: 
 kezelt személyes adatainak kategóriái, 
 az adatkezelés célja, 
 címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 
 az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai 
 az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 
 a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 
 ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek 

tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.   
 
b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 

c) személyes adatok törlésének joga: 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: 
 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték vagy; 
 az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja 

vagy; 
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre vagy; 
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell vagy; 
 a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes 

nyereményjáték keretében) került sor.  
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Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett 

adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges). 
 

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, 

amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, vagy; 
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 

az érintett jogos indokaival szemben); 
A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek 

jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más 

adatkezelési művelet nem végezhető. 

 
e) az adathordozhatóság joga: 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. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az 

adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon 

történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát. 
 

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni 

kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen 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. 
 

8. A jogorvoslat joga 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése 

kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint 

nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk, Ön jogosult az illetékes 

felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. 

 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

 megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

 cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 

 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 telefon: (1) 391 1400 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, 

amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 
 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, 

előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései 

tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre.  

 

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek 

megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a 

felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a 

megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel 

kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 

hónapon belül tájékoztatjuk.    

 

Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu 

 

Budapest, 2018. november 01.  

 

Az érintett nyilatkozata: 

 

Kijelentem, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat 

tudomásul vettem. 

 

 

Kelt:                                  Aláírás: 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

