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Adatkezelési tájékoztató START Garancia Zrt. (a továbbiakban: Társaság) szolgáltatásait 

szerződéses jogviszony alapján igénybe vevő személyek számára 

 

A START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135. 

levelezési cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 135.; tel: +36 1 371 0745; e-mail: 

info@startgarancia.hu; a továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és Tanács Általános 

Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírásai 

alapján ezúton tájékoztatja a vele szerződésben álló ügyfeleinek érintettjeit, valamint 

honlapjának látogatóit a Társaság által kezelt személyes adatokról. 

 

1. Hatály, a tájékoztató módosítása 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban a Társaság az érintetteket arról, hogy mely adataikat, 

milyen célra, milyen jogalapon, meddig kezeli, az érintetteket milyen jogok illetik meg az 

adatkezeléssel kapcsolatban. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatót a Társaság jogosult bármikor módosítani.  

 

Egyes külön adatkezelések esetében további specifikus adatvédelmi feltételek is 

alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak. A jelen 

Tájékoztató mellett az egyes adatkezelési műveletek vonatkozásában irányadók továbbá a 

Társaság egyéb szabályzatainak rendelkezései, melyek specifikus adatvédelmi feltételeket is 

tartalmazhatnak. Ilyen például az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerák) működtetésével 

kapcsolatos tájékoztató. 

 

Ha egy adatkezelési cél a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Társaság a fenti 

elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérelem esetén rendelkezésre bocsátja.  

 

A Társaság kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a 

saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos 

érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli 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.  

 

Az esetleges iratmásolást előíró jogszabályi kötelezettségről a Társaság minden esetben 

tájékoztatja az érintettet, mielőtt az iratot lemásolná.  

 

Ha az adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési 

idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés 

bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény - „Ptk.” - 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől 

számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - 

határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból 

a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)). 
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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („Sztv.”) meghatározott 8 éves adatmegőrzési 

idő onnantól számítandó, hogy az adott évben felmerült egy, az adathoz kapcsolódó 

könyvelési tétel vagy a beszámoló/könyvelés bármilyen módon az adott adatra támaszkodott. 

 

Pmt. alatt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. Törvény értendő. 
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2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, az adatok megőrzési ideje 

Az adatkezelés célja 
Az adatkezeléssel érintettek 

köre 
Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő 

Pénzmosás és 

terrorizmus 

finanszírozása 

megelőzése és 

megakadályozása 

 

Az állami viszontgaranciával 

biztosított pénzügyi 

kötelezettségvállalásokhoz 

kapcsolódó kezességvállalási 

szerződésben részes pénzügyi 

intézmény, a pénzügyi 

intézménnyel szerződésben álló 

adós jogi személy entitás nevében 

vagy megbízása alapján eljárni 

jogosult személy, ezen entitás 

tényleges tulajdonosa, kézbesítési 

megbízottja. 

állami viszontgaranciával 

biztosított kötvényügyletekhez 

kapcsolódó kezességvállalási 

szerződésben részes 

kötvénytulajdonos jogi személy 

entitás, kötvénykibocsátó jogi 

személy entitás nevében vagy 

megbízása alapján eljárni jogosult 

személy, ezen entitás tényleges 

tulajdonosa, kézbesítési 

megbízottja. 

A fenti személyek 
meghatalmazottja. 
 
 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja: jogi kötelezettség teljesítése. 

 

A jogi kötelezettséget előíró 

jogszabály: Pmt. 1. § (1) bekezdése, 

7. – 14. §-a. 

 

 

Képviseletre jogosult 

személy esetén: családi és 

keresztnév, születési név, 

születési hely, idő, anyja 

neve, azonosító okmány 

típusa és száma, lakcíme, 

tartózkodási helye,  

állampolgársága, beosztása, 

adóazonosító jele. 

 

Tényleges tulajdonos 

esetén: név, születési név, 

állampolgárság, születési 

hely és idő, lakcím, 

tartózkodási hely, 

tulajdonosi érdekeltség 

mértéke és jellege, kiemelt 

közszereplői minősége. 

 

Meghatalmazott esetén: 

családi és keresztnév, 

születési név, születési hely, 

idő, anyja neve, azonosító 

okmány típusa és száma, 

lakcíme, tartózkodási helye, 

állampolgársága. 

 

Kézbeítési megbízott 

esetén: név, lakcím, 

tartózkodási hely. 

Pmt. 56. § (2) bekezdése szerint az üzleti 

kapcsolat megszűnésétől, illetve az 

ügyleti megbízás teljesítésétől számított 

8 évig. 

 

A Pmt. 58. § (1) bekezdése szerint az 

Adatkezelő az adatokat a felügyeletet 

ellátó szerv, a pénzügyi információs 

egység, a nyomozó hatóság, az 

ügyészség és a bíróság megkeresésére 

a megkeresésben meghatározott ideig, 

legfeljebb az üzleti kapcsolat 

megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított tíz 

évig köteles megőrizni. 

Panaszkezelés Panaszt tevő személy GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja: jogi kötelezettség 

teljesítése. 

Panaszos: neve, lakcíme, 

levelezési címe, 

telefonszáma, a panaszban 

A panasz lezárásától számított 5 évig. 
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Az adatkezelés célja 
Az adatkezeléssel érintettek 

köre 
Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő 

 

A jogi kötelezettséget előíró 

jogszabályok: 

 

- a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (Hpt.) 

288.§-a  

- a befektetési vállalkozások, a 

pénzforgalmi intézmények, az 

elektronikuspénz-kibocsátó 

intézmények, az utalvány 

kibocsátók, a pénzügyi 

intézmények és a független 

pénzügyi szolgáltatás közvetítők 

panaszkezelésének eljárásával, 

valamint panaszkezelési 

szabályzatával kapcsolatos 

részletes szabályokról szóló 

435/2016. (XII. 16.) Korm. 

rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései  

- Magyar Nemzeti Bank elnökének 

28/2014. (VII. 23.) rendelete  

- a fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvény (Ftv.) 

17/A. §. 

és az ahhoz csatolt 

dokumentumokban lévő 

adatok, panasztétel 

időpontja, helye, módja, 

panasz oka, jegyzőkönyv 

felvétele esetén aláírása, 

jegyzőkönyv felvételének 

helye, ideje, panaszban adott 

válaszban szereplő adatok. 

Szerződést aláíró 

tanúk, szerződést 

kötő fél nevében 

aláíró személy aláírás 

hitelességének 

biztosítása 

Tanúk GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja szerinti jogos érdek. 

 

Név, lakcím 

 

A szerződés megőrzési időtartamáig. 

Kapcsolattartás a 

szerződött 

Ügyfelekkel a 

szerződéssel 

kapcsolatban 

A Társasággal szerződött 

Ügyfelek kapcsolattartó 

személyei 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja szerinti jogos érdek. 

 

Név 

Postai cím 

E-mail cím 

Telefonszám 

Beosztás 

A szerződés megőrzési időtartamáig. 
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Az adatkezelés célja 
Az adatkezeléssel érintettek 

köre 
Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő 

Igény- és 

jogérvényesítés, 

beleértve a 

követelések 

behajtását és az 

engedményezést is 

Jogi személy törvényes 

képviselője 

Kezes 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja szerinti jogos érdek. 

 

Jogi személy törvényes 

képviselője: név, anyja neve, 

lakcím, tartózkodási hely, 

születési hely és idő 

Kezes: név, születési név, 
anyja neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, 
aláírása (ha okiraton 
szerepel) 
 

Egyéb polgári jogi igény 

érvényesítésével, vagy kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatban az 

adatmegőrzési idő a Ptk. 6:22. § (1) 

alapján az érintett személlyel való 

polgári jogi jogviszony megszűnését 

követő 5 év. 

 

Természetes személy 

által történő 

kezességvállalás 

kezes GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontja szerinti szerződés 

létrehozatala, teljesítése, 

megszüntetése. 

családi és keresztnév, 

születési név, születési hely, 

idő, anyja neve, azonosító 

okmány típusa és száma, 

lakcíme, tartózkodási helye,  

állampolgársága, beosztása, 

adóazonosító jele. 

Egyéb polgári jogi igény 

érvényesítésével, vagy kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatban az 

adatmegőrzési idő a Ptk. 6:22. § (1) 

alapján az érintett személlyel való 

polgári jogi jogviszony megszűnését 

követő 5 év. 

 

Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául 

szolgáló adatokat az adóbevallási 

határidővel megegyezően 5+1 évig 

szükséges megőrizni (tehát: annak a 

naptári évnek az utolsó napjától 

számított 5 évig, amelyben az adóról 

bevallást, adatbejelentést, bejelentést 

kellett volna tenni, illetve bevallás, 

adatbejelentés, bejelentés hiányában az 

adót meg kellett volna fizetni) az Art. 78. 

§ (3), 202. § (1) alapján. 

  

Ha az adatokat az Adatkezelő az Sztv. 

168-169. § szakasza alapján köteles 

megőrizni, akkor az adatokat az 

Adatkezelő csak a szerződéses kapcsolat 

megszűnését követően 8 év múlva törli.  
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Az adatkezelés célja 
Az adatkezeléssel érintettek 

köre 
Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő 

A Társaság 

honlapján 

megvalósuló 

adatkezelés: a honlap 

működésének 

biztosítása sütik által 

A honlapot meglátogató 

személyek 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja szerinti jogos érdek. 

 

A sütik által gyűjtött 

adatok, amelyek a 

sütikezelési tájékoztatóban 

kerülnek meghatározásra a 

honlapon. 

A sütikezelési tájékoztatóban kerül 

meghatározásra a honlapon. 

Elektronikus aláírás 

biztosítása 

A Társaság erre felhatalmazott 

munkavállalói 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontja szerint a munkaszerződés 

teljesítése 

Név, beosztás, tanúsítvány 

száma 
A munkaviszony fennállását 
követően 3 éves elévülési időn belül. 
 

Ha az elektronikus aláírás 

dokumentumon szerepel, az adott 

dokumentumhoz tartozó megőrzési 

időig. 
Az érintettek jogai 

érvényesítésével 

kapcsolatos 

adatkezelés 

 

Az adatkezeléssel érintett 

személyek 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 

adatkezelés az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges). 

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 15-

22. cikkeiben foglalt érintetti jogok 

gyakorlásának lehetővé tétele, 

illetve a megkereséssel 

kapcsolatban tett egyéb lépések 

dokumentálása. 

A Társasághoz érkező 

adatvédelmi 

megkeresésekkel 

összefüggő személyes 

adatok: a Társasághoz 

forduló természetes 

személyek / jogi személyek 

vagy egyéb szervezetek 

esetén a kapcsolattartó 

személyek 

kapcsolattartáshoz 

szükséges adatai (így 

különösen: név, cím, e-mail 

cím, telefonszám), a 

megkeresés tartalma, 

valamint a megkereséssel 

kapcsolatban tett lépések és 

a megkereséssel 

kapcsolatban készült 

dokumentumok. Például: az 

érintett e-mailben kéri az 

összes adata törlését a 

GDPR alapján, és ezt 

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi 

hatósági iránymutatás hiányában 

határozatlan idő. 
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Az adatkezelés célja 
Az adatkezeléssel érintettek 

köre 
Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő 

teljesíti is a Társaság, akkor 

magát a törlést kérő e-mailt 

ettől függetlenül megőrzi. 

Az érintettek 

adatkezeléshez 

történő 

hozzájárulásainak, 

valamint a 

hozzájáruló 

nyilatkozat 

esetleges 

visszavonásának 

archiválása 

Az adatkezeléssel érintett 

személyek 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 

adatkezelés az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges). 

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 7. 

cikk (1) szerint ha az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul, az 

adatkezelőnek képesnek kell lennie 

annak igazolására, hogy az érintett 

személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárult. 

Ha az Adatkezelőnek 

valamely adatkezelése az 

érintett hozzájárulásán 

alapult, az Adatkezelő az 

adott hozzájárulást 

archiválja. Ennek célja, 

hogy a hozzájárulás 

jogszerűsége bármikor 

igazolható legyen. Ha az 

érintett a hozzájárulását 

visszavonja, az Adatkezelő 

a visszavonó nyilatkozatot 

(és az azzal kapcsolatos 

kommunikációt) is megőrzi. 

Ennek célja, hogy az 

Adatkezelő mindig 

tisztában legyen azzal, hogy 

egy érintett visszavonta 

hozzájárulását egy 

meghatározott 

adatkezeléshez. 

Adatmegőrzési idő: eltérő 

adatvédelmi hatósági iránymutatás 

hiányában határozatlan idő. 

Adatvédelmi 

incidensek 

nyilvántartása 

(ideértve az 

incidensek 

kezelésével 

kapcsolatban tett 

lépések 

dokumentálását) 

Az adatkezeléssel érintett 

személyek 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 

adatkezelés az Adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges). 

 

A jogi kötelezettség: a GDPR 33. 

cikk (5) alapján az adatkezelő 

nyilvántartja az adatvédelmi 

incidenseket, feltüntetve az 

adatvédelmi incidenshez 

kapcsolódó tényeket, annak hatásait 

és az orvoslására tett 

intézkedéseket. E nyilvántartás 

Az érintett személyeknek az 

adatvédelmi incidenshez 

kapcsolódó személyes 

adatai. 

Adatmegőrzési idő: eltérő 

adatvédelmi hatósági iránymutatás 

hiányában határozatlan idő. 
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Az adatkezelés célja 
Az adatkezeléssel érintettek 

köre 
Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre Adatmegőrzési idő 

lehetővé teszi, hogy az adatvédelmi 

hatóság ellenőrizze a GDPR 

követelményeinek való megfelelést. 

 

 

 

 

 



9 

 

3. A Társaság adatvédelmi tisztviselője 

 

A Társaság adatvédelmi tisztviselője: 

 

Név: 

E-mail: 

Postacím: 

 

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel, jogérvényesítéssel kapcsolatos kérdés, 

észrevétel esetén segítséget nyújt. Elérhető a megadott e-mail címen/ telefonszámon, 

munkanapokon 10 és14 óra között. 

A Társaság adatkezelési tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: www.startgarancia.hu 

 

4. Adatfeldolgozók 

A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 

Adatfeldolgozó neve, 

elérhetőségei 

Végzett 

adatfeldolgozói 

tevékenység 

Adatfeldolgozással 

érintettek köre 

Adatfeldolgozással 

érintett adatok 

kategóriái 

Debit & Credit Kft.  

 1055 Budapest, Szent 

István krt. 1. 

Cg. 01 09 87019 

 

Könyvelés 

Szerződésben 

szereplő vezető 

tisztségviselők, 

kapcsolattartók, 

meghatalmazottak, 

tanúk 

Szerződésben szereplő 

adataik 

Auretto Works Kft. 1037 

Budapest, Orbán Balázs 

út 37. 3. em. 7. 

Cg. 01 09 184147 

Honlapfejlesztés és 

karbantartás 

Honlapot 

meglátogató 

személyek 

A honlap működéséhez 

feltétlenül szükséges sütik 

által gyűjtött adatok 

Tigra Kft. 

1118 Budapest, Budaörsi 

út 64.  

Cg. 01 09 566107  

 

Rendszergazda 

Az informatikai 

rendszeren tárolt 

összes személyes 

adat 

Az informatikai 

rendszeren tárolt összes 

személyes adat 

PricewaterhouseCoopers 

Magyarország Kft. 

1055 Budapest, Bajcsy-

Zsilinszky út 78.  

Cg. 01 09 961102  

Gazdasági 

tanácsadás 

Szerződésben 

szereplő vezető 

tisztségviselők, 

kapcsolattartók, 

meghatalmazottak, 

tanúk 

Szerződésben szereplő 

adataik 

Ernst & Young 

Tanácsadó Kft. 

1132 Budapest, Váci út 

20. 

Cg. 01 09 699932  

Gazdasági 

tanácsadás 

Szerződésben 

szereplő vezető 

tisztségviselők, 

kapcsolattartók, 

meghatalmazottak, 

tanúk 

Szerződésben szereplő 

adataik 

Microsoft Corporation Microsoft 365 A szolgáltatásban A szolgáltatásban tárolt 
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One Microsoft Way 

Redmond, Washington, 

98052-6399, USA 

szolgáltatás tárolt 

dokumentumokban 

szereplő személyek 

dokumentumokban 

szereplő adatok 

 

5. Adattovábbítás önálló címzettjei 

A jogszabály által kötelező adattovábbításokon, bejelentési kötelezettségeken kívül a 

Társaság az alábbi adatkezelőkhöz továbbít személyes adatot: 

 

Adatkezelő neve, 

elérhetőségei 

Végzett adatkezelői 

tevékenység 

Adatkezeléssel érintettek 

köre 

Adatkezeléssell 

érintett adatok 

kategóriái 

KPMG 

1134 Budapest, Váci út 31. 

Cg. 01 09 063183 

Könyvvizsgálat 

Szerződésben szereplő 

vezető tisztségviselők, 

kapcsolattartók, 

meghatalmazottak, tanúk 

Szerződésben 

szereplő adataik 

Papcsák Ügyvédi Iroda 

1054 Budapest, 

Alkotmány utca 10. III/24. 

Ügyvédi tanácsadás 
Az adott ügyben érintett 

természetes személyek 

Az ügyben 

érintett 

személyes adatai 

 

6. Milyen jogai vannak az érintetteknek a személyes adataik kezelésével 

kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását? 

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó 

rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 

82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, 

illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.  

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – 

kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon 

igazolták az érintett személyazonosságát.  

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással 

(lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem 

okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 

szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Az érintett hozzáférési joga 
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(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, az érintett 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 a személyes adatokat a 

Társaság közölte vagy közölni fogja, 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 arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  

h) automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) 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.  

 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett 

jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő 

garanciákról. 

 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű 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.    

 

A helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult 

továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a 

Munkáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
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c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;  

e) a személyes adatokat a Munkáltató alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy  

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

(2) Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében 

azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megtesszi az észszerűen 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.  

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, 

többek között:  

 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából;  

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 

adatkezelést; vagy 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 a Társaság ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását;  

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez; vagy  

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos 

indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés 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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(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az 

érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.  

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség  

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 

vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 

érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről.   

 

Az adathordozhatósághoz való jog  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 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 a Társaság akadályozná, ha:  

 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  

 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az 

érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes 

adatok adatkezelők (így a Társaság és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen 

továbbítását.   

 

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való 

jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait. 

 

A tiltakozáshoz való jog  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az 

esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli 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.    

 

(2) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése 

ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása 

érdekében van szükség. 

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  
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Az 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 az érintettre vonatkozó személyes 

adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes 

felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: 

http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; postacím: 1363 Budapest, 

Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

 

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre 

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti 

hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 

érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről.  

 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani.  

 

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

 

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó 

jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – 

sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 

személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében 

megsértették a GDPR szerinti jogait.  

 

(2) A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 

bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 

pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság illetékességéről és 

elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.  

 

[Keltezés] 

 

 


