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ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

hatályos: 2023. január 1. 

 
1. A szabályzat célja és hatálya 
1.1. A szabályzat célja 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
(„GDPR”) és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról, továbbá egyéb, a személyes adatok védelmére vonatkozó 
előírásoknak való dokumentált megfelelés (különösen adatkezelés alapelvei, 
szabályai, típusai, érintettek tájékoztatása, jogai és jogorvoslati lehetőségei) a 
Társaság által folytatott adatkezelés során. 

1.2. A szabályzat hatálya 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed 

a) a Társaság valamennyi munkavállalójára 
b) az adatfeldolgozóira, valamint 
c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen 
szerződéses jogviszonyban áll, mely adatkezeléssel érintett. 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 
a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, 
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, 
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, 
d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi papír alapú adathordozó és 
hardver- és szoftvereszközre. 

 
2. Fogalmi meghatározások 

A leggyakrabban használt fogalmak magyarázata: 
érintett: Bármely személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve -azonosítható természetes személy. 
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. 
hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését 
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 
adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és 
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Szabályzat tekintetében a Szolgáltató 
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adatkezelőnek minősül, mivel a Szolgáltató önállóan határozza meg a személyes 
adatok kezelésének céljait és eszközeit, az adatkezelésre vonatkozóan meghozza 
és végrehajtja a döntéseket, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat 
kezel. 
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. 
adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
A jelen Tájékoztatóban és Adatvédelmi szabályzatban használt és külön nem 
definiált fogalmak a GDPR és egyéb jogszabályi meghatározás szerinti 
tartalommal bírnak. 

 
3. Az adatkezelés alapelvei 

A GDPR 5. cikkével összhangban a 

• jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság az adatkezelés minden 
szakaszában, ideértve különösen az érintetti jogok biztosítását és az adatok 
védelmét, 

• célhoz kötöttség: csak az alább definiált legitim célokból kezelünk adatot, 

• „adattakarékosság”: csak a feltétlenül szükséges és indokolt személyes 
adatokat kezeljük, 

• pontosság: az adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell 
lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az 
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 
töröljék vagy helyesbítsék, 

• korlátozott tárolhatóság: tárolásának olyan formában kell történnie, amely az 
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez 
szükséges ideig teszi lehetővé, 

• integritás és bizalmas jelleg: az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy 
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva 
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy 
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A Társasággal kapcsolatban lévő 
adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai 
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kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek 
kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. 

• alapértelmezett adatvédelem: tevékenységünk és rendszereink minden 
szakaszában és fázisában érvényesülnie kell a fenti alapelveknek. 

 
4. Az adatkezelés jogalapja 
Az érintettel az egyes konkrét adatkezelések megkezdése előtt közöljük, hogy a GDPR 
6. cikk (1) bekezdése szerinti mely jogalap alapján kezeljük adatát (pl. hozzájárulása, 
vagy a társaság jogi kötelezettségének teljesítése, jogos érdeke). 
A Társaság az adatkezelés során főként, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok 
alapján is végez adatkezelést: 

• 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

• 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2000.évi C. törvény a számvitelről 

• 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

• 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

• 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről 

• 2016.évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 
5. Adatbiztonság, Adatvédelmi incidensek kezelése 
5.1. Adatbiztonság 
A Társaság az elektronikus információk védelme érdekében az alábbi szabályzókat 
alkalmazza, valamint működteti folyamatait 

• Vezérigazgatói utasítások 
A GDPR 32. cikkével összhangban a Társaság a tudomány és technológia állása és a 
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, 
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének 
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, 

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások 
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását 
és ellenálló képességét; 

• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben 
vissza lehet állítani; 

• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 
értékelésére szolgáló eljárást. 
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5.2. Adatvédelmi incidensek kezelése 
A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű 
intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes 
személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens 
naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi 
feladatokkal megbízott haladéktalanul jegyzőkönyvezi, valamint a GDPR 33. cikk 
szerinti jelentést megküldi a felügyeleti hatóság részére és a 34. cikk szerinti 
értesítésről gondoskodik a GDPR előírásai szerint. 
 
6. Egyes adatkezelések 
6.1. Munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés és az előírt jogszabályi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelések 
A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, ill. 
fenntartása. A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, 
mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, 
társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. 
törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (különösen munka törvénykönyvéről szóló 
2012.évi I. törvény, valamint az 1995.évi CXVII. törvény szerint) 
Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill., ha az 
adatkezelést törvény rendeli el, annak előírásainak figyelembevételével. 
A Társaság a munkaviszonnyal kapcsolatosan az alábbi személyes adatokat kezeli a 
munkavállalóról: 

• Munkavállaló neve 

• Születési neve 

• Születési hely, idő 

• Állampolgárság 

• Édesanyja neve 

• Lakhelye 

• Adóazonosító jele 

• TAJ száma 

• Bankszámlaszáma 

• Magánnyugdíjpénztári tagság 

• Nyugdíjas törzsszám 

• Folyószámlaszám  

• Munkaviszony kezdete 

• Heti munkaórák száma 

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 

• Munka alkalmassági igazolás 

• Munkakör megnevezés 

• Gyermekek adatai, száma 

• Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma 

• Jogosítványok megléte 
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• Személyi igazolvány szám 

• Házastárs, élettárs adatai (családtámogatási ügyintézéshez) 
Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések 
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos különleges adatot a Társaság kizárólag a 
GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerinti mértékig és feltételekkel 
kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi 
szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, 
csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról szóló 
döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a 
jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság az 
érintett adatait késedelem nélkül törli. 
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató: Munkára alkalmas állapot vizsgálata 
Az adatkezelés célja:  
A munkavégzés ideje alatt a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas 
állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások és előírások betartásával 
tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival 
együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne 
veszélyeztesse. 
A munkavégzés ideje alatt a munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb 
tudatmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen tudatmódosító szerek 
hatása alatt a munkaképesség nem biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012.évi I. tv, valamint a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv alapján a 
munkáltató köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók betartják-e az 
alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatos szabályokat. A munkáltató ellenőrzési 
gyakorlata nem járhat az emberi méltóság megsértésével, így a vizsgálat csak a 
Társaság munkavédelmi utasításával összhangban megvalósítható. 
A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, 
ellenőrzés eredménye 
Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv 60. § valamint 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv 52. § 
Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek 
által megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő. 
6.3. Az autotel.hu adatkezelései 
A www.autotel.hu szerver naplózása: 
A www.autotel.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem 
rögzít. 
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A www.autotel.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A 
honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a 
www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató. 
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a 
http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást 
6.4. A Társaság ügyféllevelezése 
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. 

http://www.autotel.hu/
http://www.autotel.hu/
https://www.mcdonalds.hu/www.maps.google.com
http://www.google.com/intl/hu/policies/
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A www.autotel.hu oldalon Kapcsolat / Bérlés felületről beérkező e-mail leveleket a 
rendszer az auto@autotel.hu e-mail címre továbbítja, ahol az illetékes kolléga az ügyfél 
kérdésének megfelelően megválaszolja. 
A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 
időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt 
az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből. 
Adatfeldolgozói feladat:  
A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos 
feladatok ellátása 
Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése 
A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és 
auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok 
kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad 
részletes felvilágosítást. 
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy 
alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
 
7. Adatfeldolgozó igénybevétele 
A Társaság kiszervezett feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat 
adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. 
Az adatfeldolgozásra adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor. Az adatfeldolgozó 
az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az 
adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait 
kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a 
feldolgozandó adatok fizikai és szoftveres védelméről gondoskodni. 
Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai 

1. Hozzáférési jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: 

• a személyes adatok másolata (további példányokat plusz költség ellenében), 

• az adatkezelés céljai, 

• az adatok kategóriái, 

• automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok, 

• adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk, 

• címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják, 

• harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, 
garanciák, 

• a tárolás időtartama és annak szempontjai, 

• az érintett jogai, 

• hatósághoz fordulás joga. 
2. 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. 

http://www.autotel.hu/
http://www.google.com/intl/hu/policies/
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
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3. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez 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 az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték, 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ld. XI. fejezet 7. pont), 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 

• a személyes adatok gyűjtésére a gyermekeknek a személyes adatok kezeléséhez 
való hozzájárulására vonatkozó feltételek körében említett információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A törléshez való joggal akkor nem élhet az érintett, amennyiben az adatkezelés 
szükséges: 

• jogi kötelezettség teljesítéséhez, 

• jogi igények érvényesítéséhez. 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak 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 e helyett 
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 adatkezelés korlátozásának következményeként az ilyen személyes adatokat a 
tárolás kivételével csak: 

• az érintett hozzájárulásával, 

• 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. 
Az adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

5. Az adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek 
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 
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• az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és  

• az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy 
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

6. A tiltakozáshoz való jog 
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 ily módon tiltakozik a személyes adatok 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  
A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7. Automatizált döntéshozatal: 
A Társaságnál automatizált döntéshozatal nem történik. 

8. Jogok gyakorlása 
E jogokat gyakorolni a Társaság központi e-mail címén vagy postai levélben 
lehetséges. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, kifogás vagy észrevétel 
esetén a Társaság munkatársaival az auto@autotel.hu e-mail címen léphet kapcsolatba 
vagy írásban keresheti meg a Társaságot annak székhelyére címzett 
levélküldeménnyel. 
Az érintett tájékoztatását a Társaság csak törvényi okokra hivatkozva tagadhatja meg.  
A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a 
felvilágosítás megtagadására az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése alapján került sor.  
A felvilágosítás megtagadása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 
 
8. Az adatkezeléssel érintett személy jogorvoslati lehetőségei 
1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 21. §-ban meghatározott 
esetekben a Társaság, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 
2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles 
bizonyítani. 
3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása 
szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A 
perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett 
pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az 
adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott 
döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az 
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információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 
törvény 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 
5. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 
történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú 
érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. 
6. Bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhető a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság segítsége is. 


