
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK 
 

KIK VAGYUNK 
 

Az adatkezelő megnevezése: Hódosi Zoltán 

A weboldalunk címe: www.hodosizoltan.hu  oldal és minden aloldala – 
továbbiakban Oldal Hódosi Zoltán tulajdona. 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 

Szolgáltató adatai 

• Cégnév: Control Group Security KFT 
• Székhely: 1173 Budapest, Kaszáló utca39 
• E-mail cím: consulting@hodosizoltan.hu 
• Telefonszám: +36 70 315 0245 
• Elektronikus levelezés formalap: https://www.hodosizoltan.hu/contact/ 
• Cégjegyzékszám: Cg.01-09-275867  
• Adószám: 25450165-2-42. 
• Etikai kódex elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt. 
• Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont 

alatt. 
• ÁSZF elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt. 

• A szerződéskötés nyelve: magyar 

 

1.  AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

 

Szolgáltató stressz- és krízismenedzsment konzultációkkal, tanácsadással, 
mentorálással, motivációs előadásokkal, tréningekkel kapcsolatos szolgáltatás, 
tréningek, tanfolyamok, workshopok szervezésével kapcsolatos szolgálatást nyújt. 

A Weboldal segítségével a Felhasználók tanácsadás konzultációkra jelentkezhetnek 
be, stressz- és kríziskezelés, egyéb motivációs tanácsadással kapcsolatos 
szolgáltatást vehetnek igénybe, tréningeken, tanfolyamokon, workshopokon 
vehetnek részt, letölthetik, megvásárolhatják a szolgáltató tevékenységével 
összefüggő kiadványokat, könyveket. Részt vehetnek a vállalkozó által szervezett 
tréningeken, tanfolyamokon, *workshopokon, csoportos rendezvényeken, 
megvásárolhatják, illetve letölthetik a honlapon közzétett kiadványokat. 



• a Tréningek, Tanfolyamok, Workshopok végzettséget nem adnak, egyéni 
kompetenciát növelnek. 

Szolgáltató ezen tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók/megrendelők 
személyes adatait, kizárólag a megrendelt szolgáltatások teljesítése céljából. 

A jelen adatkezelési szabályzat www.hodosizoltan.hu  weboldalon a látogatók által 
önkéntes hozzájárulással megadott, marketing szolgáltatások igénybevételéhez, 
tájékoztatás kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. 

Az adatok kezelését és feldolgozását Hódosi Zoltán a továbbiakban adatkezelő 
végzi. 

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a megrendelt 
marketing szolgáltatás, illetve tájékoztatással kapcsolatos írásbeli tájékoztatás 
fenntartására, valamint a szolgáltatás teljesítéséig használjuk. 

Az adatok megadása megrendelés, vásárlás esetében is önkéntes, annak ellenére, 
hogy az adatbekérő űrlapon vannak úgynevezett kötelezően kitöltendő mezők. A 
kötelezően kitöltendő mezőkre azért van szükség, mert ha ezen adatok hiányosak 
lennének, akkor nem tudnánk pontos számlát kiállítani.  

Szolgáltató ezen tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók/megrendelők 
személyes adatait, kizárólag a megrendel szolgáltatások teljesítése céljából. 

Az adatkezelés célja: A megrendelőkkel és érdeklődőkkel való kapcsolattartás, új 
ajánlatok megküldése e-mailen keresztül 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 
5. § (1) a)) 

A tényleges adatkezelés helye: 1173 Bp.Kaszáló u. 39. 

Az adatkezelés automatizáltsága: gépi 

Az adatok törlési határideje: A feliratkozó önkéntes törlési kérelme, melyet 
bármikor e-mailben megírva, önállóan megtehet. 

Az érintettek köre: 

A Felhasználók tájékoztatást kérhetnek, konzultációval, tanácsadással, 
mentorálással kapcsolatos szolgáltatást vehetnek igénybe, tréningeken, 
előadásokon, workshopokon vehetnek részt.  

A Weboldal segítségével a tanácsadás konzultációkra jelentkezhetnek be, 
workshopokon vehetnek részt, részt vehetnek a vállalkozó által szervezett 
workshopokon, csoportos rendezvényeken, megvásárolhatják, illetve letölthetik a 
honlapon közzétett kiadványokat. 

http://www.hodosizoltan.hu/


 

2. MELYEK AZOK A SZEMÉLYES ADATOK, AMIKET GYŰJTÜNK ÉS 
MILYEN CÉLLAL GYŰJTJÜK EZEKET 
 

HÍRLEVÉLRE, TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOKRA VALÓ FELIRATKOZÁS, 
regisztráció során kezelt személyes adatok: 

- Kezelt személyes adatok: vezetéknév és keresztnév/felhasználónév, e-mail cím. 

- Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, kapcsolattartás. 

- Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai megadásával és 
az adatkezeléshez. 

 

PROGRAMOKRA/KÉPZÉSRE/TANFOLYAMRA VALÓ JELENTKEZÉS, 
ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE során kezelt személyes adatok: 

- Kezelt személyes adatok: vezetéknév és keresztnév/ számlázási név, cím/székhely, 
cég esetén adószám, e-mail cím. 

- Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, programon/képzésen/tanfolyamon való 
részvétel biztosításához/szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elérhetőségek, 
információk elküldése, kapcsolattartás, számla kiállítása és elküldése. 

- Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai megadásával az 
adatkezeléshez.  

WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS 
 
- Kezelt személyes adatok: vezetéknév és keresztnév, számlázási név, cím/székhely, 
cég esetén adószám, e-mail cím, telefonszám. 

 
- Adatkezelés célja: felhasználó azonosítása, felhasználói fiókba való belépés, 
kapcsolattartás, számla kiállítása és elküldése, termék kiszállításának biztosítása. 

 
- Adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása adatai megadásával az 
adatkezeléshez. 
 
( + Szükség esetén például: 
3.Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés) 
3.1. Technikai adatok, Honlap látogatás adatai 
3.2. Cookie-k kezelése 
Átmeneti (session) cookie: 
Állandó (persistent) cookie: 



3.3. Külső szolgáltatók adatkezelése 
- Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik) 
- Google Adwords 
- Facebook remarketing) 
 

HOZZÁSZÓLÁSOK 
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre 
kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen 
tartalmak kiszűrése céljából. 

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás 
nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon 
használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek 
meg: https://automattic.com/privacy/.  

A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is 
megjelenik nyilvánosan. 

MÉDIA 
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell 
az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek.  

A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon 
található képekből. 

 A SZÁMLA ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS 
ÁTADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK: 
Érintett személyes adatok:  

Kötelezően kitöltendő mezők: Név, Cím; Telefonszám; E-mail cím  

Opcionális mezők: ha szükséges Cégnév; Vállalkozás esetén adószám; 
Kapcsolattartó 

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, cím; telefonszám; e-mail cím. opcionális 
mezők: ha szükséges cégnév; vállalkozás esetén adószám; kapcsolattartó 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett megrendeléskor tett online hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás, termék teljesítéséhez szükséges. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a megrendelés 
nem teljesíthető. 

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a megrendelés teljesítését 
követő 30 nap.  

SÜTIK  

https://automattic.com/privacy/


Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, 
e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. Érintett személyes adatok:  

Kötelezően kitöltendő mezők: Név, Cím; Telefonszám; E-mail cím  

Opcionális mezők: ha szükséges Cégnév; Vállalkozás esetén adószám; 
Kapcsolattartó 

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, cím; telefonszám; e-mail cím. opcionális 
mezők: ha szükséges cégnév; vállalkozás esetén adószám; kapcsolattartó 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett megrendeléskor tett online hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás, termék teljesítéséhez szükséges. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a 
bejelentkezés, megrendelés nem teljesíthető. 

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a megrendelés teljesítését 
követő 30 nap.  

A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor 
ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a 
bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A 
bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit 
tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a 
bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik 
eltávolításra kerülnek. 

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a 
böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a 
bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le 
az érvényessége. 

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA  

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid 
szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói 
élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt referenciák és 
információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név 
nélkül szolgáltatnak 

adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói 
élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k 
engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb 
módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó 



részében találod. További információt angolul az the About Cookies 
website honlapon találsz. 

  

MÁS HONLAPOKRÓL SZÁRMAZÓ BEÁGYAZOTT TARTALMAK 

  

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat 
(pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó 
beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy 
másik honlapot. 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy 
harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal 
kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be 
vagyunk jelentkezve az oldalra. 

ANALITIKA 

Statisztikáinkban nem szerepeltetünk felhasználói adatokat nyilvánosan, személyes 
adatokat nem kezelünk. Lásd Etikai szabályzat. 

3. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA, ILLETVE A KEZELT ADATOK 
KÖRE, HA AZOKAT NEM AZ ÉRINTETT BOCSÁTOTTA AZ 
ADATKEZELŐ RENDELKEZÉSÉRE  

 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől 
gyűjt. Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden 
esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.  

 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE 
 

HÍRLEVÉLRE, TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOKRA VALÓ FELIRATKOZÁS, 
REGISZTRÁCIÓ: 
 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/


Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig , illetve a 
regisztrált fiók törléséig kezeli. A hozzájárulását a consulting@hodosizoltan.hu e-mail 
címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

PROGRAMOKRA/KÉPZÉSRE/TANFOLYAMRA VALÓ JELENTKEZÉS, 
ILLETVE A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: 
 

Az Adatkezelő a programokra/képzésre/tanfolyamra való jelentkezés, illetve a 
szolgáltatás megrendelése során kezelt személyes adatokat x évig, a számlán 
szereplő adatokat a számviteli bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó előírások 
alapján 8 évig őrzi meg. 

 

WEBÁRUHÁZBAN VALÓ VÁSÁRLÁS 
 

Az Adatkezelő a webáruházban történő vásárlás során kezelt személyes adatokat 1 
évig, a számlán szereplő adatokat a számviteli bizonylatok megőrzési idejére 
vonatkozó előírások alapján 8 évig őrzi meg. 

 

 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOGOZÁS, AZ ADATOKAT 
MEGISMERŐK KÖRE 

Vállalkozásonként változó! Mindenki, aki a vállalkozás ügyfeleinek adatait megkapja, 
az adatfeldolgozónak minősül, akinek a megjelenítése itt szükséges, pl. könyvelő, 
honlap üzemeltető, szállító cég, fizetési szolgáltatást biztosító pénzintézet, stb. 

AZ ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGÉHEZ AZ ALÁBBI ADATFELDOLGOZÓK 
KÖZREMŰKÖDÉSÉT ÉS SZOLGÁLTATÁSAIT VESZI IGÉNYBE: 
 

Tárhely-szolgáltató  

- Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás. 

- Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a weboldalon regisztrált adatok 
(név, e-mail cím, IP cím) 

- Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 



- Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó 
személyes adatai a szerződés időtartama alatt, majd a szolgáltatás biztonsága 
és a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges idő alatt kerülnek feldolgozásra. 

- Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az 
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

Folyószámlát vezető pénzintézet/fizetési szolgáltatásban résztvevő vállalkozás: 

BARION - • Azonnali kártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion 
rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem 
jutnak el.  

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt 
álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013  

A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának 
adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne 
kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a 
megrendelés: bankkártya száma; bankkártyára írt név; lejárat dátuma; CVC szám. 

          BANK - Banki átutalás díjbekérő /számla alapján.  

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság – ONLINE 
SZÁMLÁZÁS 

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet 

Cégjegyzékszám: 01-10-140802 

Adószám: 27926309-2-41 

Web: www.billingo.hu 

Email: hello@billingo.hu 

 

6. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 

Határidő 



Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak 
beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, illetve tájékoztatja a 
felhasználót a kérelem alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
hónappal meghosszabbítható. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az 
Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 
hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő 

- milyen személyes adatait; 

- milyen jogalapon; 

- milyen adatkezelési cél miatt; 

- mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy 

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

- milyen forrásból származnak a személyes adatai;  

- az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak 
logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt 
követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme 
érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával 
élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a 
tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az 
érintett személyének azonosításához kötött. 

 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az 
Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt 
érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést 



legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen 
értesíti az érintett személyt. 

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy 
a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott 
jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés 
biztosításával) amennyiben - vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az 
esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi 
a személyes adatok pontosságát); - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi 
az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; - az 
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben). 

 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az 
adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adott 
eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben 
nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a 
személyes adat kezelését 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.  

 

A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, 
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.  

 

Az adathordozhatósághoz való jog 



Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá 
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési 
műveletekkel kapcsolatban. 

 

Jogorvoslathoz való jog 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése 
során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat 
be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak 
védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben 
az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő a székhelye szerint 
illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.  

 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

Az Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a honlapot 
használó Felhasználóknak az Adatkezelő honlapján közzétett, illetve a Felhasználók 
részére e-mailen elküldött előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A 
módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba a Felhasználóval 
szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Felhasználó tiltakozik. A Felhasználó a 
honlap használatával, elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban 
foglaltakat. 

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta 
meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adtakezelő 
jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. 

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 
adatok helyességéért, valódiságáért kizárólag az azt megadó személy a felelős. 
Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, 
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe a szolgáltatást. 



 

 

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás 
ellenőrizheti.  

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót 
egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, erről a weboldalon felugró ablak ad 
értesítést. 

 

Az Oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelő megnevezése: Hódosi Zoltán 

  

JOGORVOSLAT 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések 
kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 
ügyfélszolgálata útján. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, 
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E 
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíti, akiknek korábban az adatot 

adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára 
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes 
adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 



jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 
az adatkezelést törvény rendelte el; 

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a 
további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről 
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az 
ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény 
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az 
adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát 
megállapította. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs 
Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 

  

Szabályozott iparág közzétételi követelményei 

Vonatkozó jogszabályok 

http://naih.hu/


Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor 
hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az 
alábbiak: 

évi CVIII. 
törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: 
elektronikus kereskedelmi törvény). 2008. évi XLVIII. 

törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a 
továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). 

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán, ide kattintva. 

Fogalmak 

évi CXII. törvény 3. § alapján 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

különleges adat: 

a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre 
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,  valamint a 
bűnügyi személyes adat;bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt 
megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a 
büntetőeljárás lefolytatására, illetve 

a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-
végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a 
büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának 
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem 
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a 
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV


eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 
szabályozó  jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 
vonatkozó adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét 
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé 
nem lehetséges; 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából; 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 



adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől 
és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az 
adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött 
szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton 
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a 
működése során ez az adat keletkezett; 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 
közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi; 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, 
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, 
amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között 
létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
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