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1. A Tá jé koztáto  cé ljá, hátá lyá 

1.1. A jélén Tá jé koztáto  cé ljá, hogy ro gzí tsé áz E s-To th Bt. á ltál álkálmázott ádátvé délmi é s -kézélé si 

élvékét, é s á vá llálkozá s ádátvé délmi é s -kézélé si politiká já t, ámélyét áz E s-To th Bt., mint ádátkézélo  

mágá rá né zvé ko télézo  éro vél ismér él. 

1.2. A jélén Tá jé koztáto  á lá togáto k é s vá sá rlo k á ltál mégádott Szémé lyés ádátok kézélé sé nék élvéit 

tártálmázzá. 

1.3. Tá jé koztáto  réndélkézé séinék kiálákí tá sákor figyélémbé véttu k áz Euro pái Párlámént é s á Táná cs 

2016/679 Réndélété bén (Tová bbiákbán: A ltálá nos Adátvé délmi Réndélét vágy GDPR), áz informá cio s 

o nréndélkézé si jogro l é s áz informá cio szábádsá gro l szo lo  2011. é vi CXII. to rvé ny (Tová bbiákbán: 

Infotv.), á Polgá ri To rvé nyko nyvro l szo lo  2013. é vi V. to rvé ny (Tová bbiákbán: Ptk.), tová bbá  á 

gázdásá gi réklá mtévé kénysé g álápvéto  félté téléiro l é s égyés korlá táiro l szo lo  2008. é vi XLVIII. to rvé ny 

(Tová bbiákbán: Grtv.) réndélkézé séit. 

1.4. Ellénkézo  tá jé koztátá s hiá nyá bán á Tá jé koztáto  hátá lyá ném térjéd ki ázon szolgá ltátá sokrá é s 

ádátkézélé sékré, mélyék á jélén Tá jé koztáto bán álá bb hivátkozott égyés Honlápokon hirdéto , vágy 

ázon má s mo don mégjéléno  - áz Adátkézélo n kí vu li hármádik szémé lyék promo cio ihoz, 

nyérémé nyjá té káihoz, szolgá ltátá sáihoz, égyé b kámpá nyáihoz, áz á ltáluk ko zzé tétt tártálmákhoz 

kápcsolo dnák. Ügyání gy éllénkézo  tá jé koztátá s hiá nyá bán á Tá jé koztáto  hátá lyá ném térjéd ki olyán 

wéboldálák, szolgá ltáto k szolgá ltátá sáirá é s ádátkézélé séiré, mélyékré á Tá jé koztáto  hátá lyá álá  

tártozo  honlápokon tálá lháto  hivátkozá s vézét. Az ilyén szolgá ltátá sokrá á szolgá ltátá st u zéméltéto  

hármádik szémé lyés ádátkézélé si tá jé koztáto já bán foglált réndélkézé sék irá nyádo k, é s ézéké rt áz 

ádátkézélé séké rt Adátkézélo k sémmilyén félélo ssé gét ném vá llálnák. 

1.5. Jélén ádátkézélé si tá jé koztáto  áz álá bbi oldál ádátkézélé sé t is szábá lyozzá: 

https://hulládéknélkul.hu/ 

1.6. A Szábá lyzát réndélkézé séit álkálmázni kéll áz E s-To th Bt. -vél szérzo dé sés jogviszonybán á llo  

térmé szétés szémé lyékré, biztosí táni kéll, hogy áz é rintétt szémé lyék á Szábá lyzátot á szu ksé gés 

mé rté kbén mégismérjé k. 

1.7. Az ádátkézélé si szábá lyzát élé rhéto  áz álá bbi oldálro l: https://hulládéknélkul.hu/ádátvédélmi-

és-ádátkézélési-tájékoztáto/ 

1.8. A tá jé koztáto  mo dosí tá sái á fénti cí mén to rté no  ko zzé té téllél lé pnék hátá lybá. 

1.9. Az Adátkézélo  élé rhéto sé géi: 

• Né v: E s-To th Bt. 

• Szé khély: 2100 Go do llo , Bé ké utcá 5. 

• E-máil: info@hulládéknélkul.hu 

• Téléfon: +3620-5112011 

https://hulladeknelkul.hu/
https://hulladeknelkul.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato/
https://hulladeknelkul.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato/
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2. Fogálomméghátá rozá sok 

2.1. Adátkézélé s: á szémé lyés ádátokon vágy ádátá llomá nyokon áutomátizá lt vágy ném áutomátizá lt 

mo don vé gzétt bá rmély mu vélét vágy mu véléték o sszéssé gé, í gy á gyu jté s, ro gzí té s, réndszérézé s, 

tágolá s, tá rolá s, á tálákí tá s vágy mégvá ltoztátá s, léké rdézé s, bétékinté s, félhászná lá s, ko zlé s, 

tová bbí tá s, térjészté s vágy égyé b mo don to rté no  hozzá fé rhéto vé  té tél u tjá n, o sszéhángolá s vágy 

o sszékápcsolá s, korlá tozá s, to rlé s, illétvé mégsémmisí té s. 

2.2. Adátkézélo : áz á térmé szétés vágy jogi szémé ly, ko zhátálmi szérv, u gyno ksé g vágy bá rmély égyé b 

szérv, ámély á szémé lyés ádátok kézélé sé nék cé ljáit é s észko zéit o ná llo án vágy má sokkál égyu tt 

méghátá rozzá; há áz ádátkézélé s cé ljáit é s észko zéit áz unio s vágy á tágá llámi jog hátá rozzá még, áz 

ádátkézélo t vágy áz ádátkézélo  kijélo lé sé ré vonátkozo  ku lo no s szémpontokát áz unio s vágy á 

tágá llámi jog is méghátá rozhátjá. A jélén Tá jé koztáto bán hivátkozott Szolgá ltátá sok ésété bén 

Adátkézélo nék mino su l áz E s-To th Bt. (szé khély: 2100 Go do llo , Bé ké utcá 5.; cé gjégyzé kszá má: 13 06 

051574; ádo szá má: 21938807-1-13) á tová bbiákbán: Adátkézélo . Az Adátkézélo  Mágyárorszá gon 

béjégyzétt gázdásá gi tá rsásá g. 

2.3. Szémé lyés ádát vágy ádát: ázonosí tott vágy ázonosí tháto  térmé szétés szémé lyré („é rintétt”) 

vonátkozo  bá rmély informá cio ; ázonosí tháto  áz á térmé szétés szémé ly, áki ko zvétlén vágy ko zvététt 

mo don, ku lo no sén válámély ázonosí to , pé ldá ul né v, szá m, hélyméghátá rozo  ádát, onliné ázonosí to  

vágy á térmé szétés szémé ly tésti, fiziolo giái, génétikái, széllémi, gázdásá gi, kulturá lis vágy szociá lis 

ázonossá gá rá vonátkozo  égy vágy to bb té nyézo  álápjá n ázonosí tháto . 

2.4. Adátféldolgozo : áz á szolgá ltáto , áki áz Adátkézélo  névé bén szémé lyés ádátokát kézél. 

2.5. Honláp: áz Adátkézélo  á ltál u zéméltététt: https://hulládéknélkul.hu/ intérnétés oldál. 

2.6. Szolgá ltátá s(ok): áz Adátkézélo  á ltál u zéméltététt, válámint áz Adátkézélo  á ltál biztosí tott 

szolgá ltátá sok, ámélyék élé rhéto k á Honlápokon. 

2.7. Félhászná lo : áz á térmé szétés szémé ly, áki á Szolgá ltátá sokrá régisztrá l, é s énnék kérété bén 

mégádjá áz ádátá t. 

2.8. Tá jé koztáto : áz Adátkézélo  jélén ádátkézélé si tá jé koztáto já. 

2.9. Cí mzétt: áz á térmé szétés vágy jogi szémé ly, ko zhátálmi szérv, u gyno ksé g vágy bá rmély égyé b 

szérv, ákivél, vágy áméllyél á szémé lyés ádátot ko zlik, fu ggétlénu l átto l, hogy hármádik fé l-é. Azon 

ko zhátálmi szérvék, ámélyék égy égyédi vizsgá lát kérété bén áz unio s vágy á tágá llámi joggál 

o sszhángbán fé rhétnék hozzá  szémé lyés ádátokhoz, ném mino su lnék cí mzéttnék; áz émlí tétt ádátok 

é ko zhátálmi szérvék á ltáli kézélé sé még kéll, hogy féléljén áz ádátkézélé s cé ljáinák mégfélélo én áz 

álkálmázándo  ádátvé délmi szábá lyoknák. 

2.10. Az é rintétt hozzá já rulá sá: áz é rintétt ákárátá nák o nké ntés, konkré t é s mégfélélo  tá jé koztátá son 

álápulo  é s égyé rtélmu  kinyilvá ní tá sá, áméllyél áz é rintétt nyilátkozát vágy á mégéro sí té st 

fé lréé rthététlénu l kiféjézo  csélékédét u tjá n jélzi, hogy béléégyézé sé t ádjá áz o t é rinto  szémé lyés 

ádátok kézélé sé héz. 

2.11. Adátvé délmi incidéns: á biztonsá g olyán sé ru lé sé, ámély á tová bbí tott, tá rolt vágy má s mo don 

kézélt szémé lyés ádátok vé létlén vágy jogéllénés mégsémmisí té sé t, élvészté sé t, mégvá ltoztátá sá t, 

jogosulátlán ko zlé sé t vágy áz ázokhoz válo  jogosulátlán hozzá fé ré st érédmé nyézi. 

 

https://hulladeknelkul.hu/
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3. A Szémé lyés ádátok kézélé sé ré vonátkozo  élvék 

A szémé lyés ádátok 

• kézélé sé t jogszéru én é s tisztéssé gésén, válámint áz é rintétt szá má rá á tlá tháto  mo don kéll vé gézni  

• gyu jté sé csák méghátá rozott, égyé rtélmu  é s jogszéru  cé lbo l to rté njén, é s ázokát né kézéljé k 

ézékkél á cé lokkál o sszé ném égyéztéthéto  mo don 

• áz ádátkézélé s cé ljái szémpontjá bo l mégfélélo ék é s rélévá nsák kéll, hogy légyénék, é s á 

szu ksé gésré kéll korlá tozo dniuk 

• pontosnák é s szu ksé g ésété n nápráké sznék kéll lénniu k; mindén é szszéru  inté zkédé st még kéll 

ténni ánnák é rdéké bén, hogy áz ádátkézélé s cé ljái szémpontjá bo l pontátlán szémé lyés ádátokát 

háládé ktálánul to ro ljé k vágy hélyésbí tsé k 

• tá rolá sá nák olyán formá bán kéll to rté nnié, ámély áz é rintétték ázonosí tá sá t csák á szémé lyés 

ádátok kézélé sé cé ljáinák élé ré sé héz szu ksé gés idéig tészi léhéto vé  

• kézélé sé t oly mo don kéll vé gézni, hogy mégfélélo  téchnikái vágy szérvézé si inté zkédé sék 

álkálmázá sá vál biztosí tvá légyén á szémé lyés ádátok mégfélélo  biztonsá gá, áz ádátok jogosulátlán 

vágy jogéllénés kézélé sé vél, vé létlén élvészté sé vél, mégsémmisí té sé vél vágy ká rosodá sá vál 

szémbéni vé délmét is idéé rtvé 
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4. Az ádátkézélé s tí pusái 

4.1. Az E s-To th Bt. u gyvitéli tí pusu  ádátkézélé st vé géz. 

4.2. Az u gyvitéli tí pusu  ádátkézélé s szorosán áz u gy féldolgozá sá hoz kápcsolo dik, álápvéto  

réndéltété sé áz ádott u gy léfolytátá sá hoz, áz éljá rá s széréplo inék ázonosí tá sá hoz é s áz u gy 

béféjézé sé héz szu ksé gés ádátok biztosí tá sá. Az u gyvitéli tí pusu  ádátkézélé s sorá n á szémé lyés ádátok 

kizá ro lág áz ádott u gy irátáibán é s áz u gyvitéli ségé dlétékbén szérépélnék, kézélé su kré csák áz álápul 

szolgá lo  irát séléjtézé sé ig ván léhéto sé g. 
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5. Adátkézélé s cé ljá 

5.1. A kézélt ádátok ko ré é s áz ádátkézélé s cé ljá áz álá bbiák: 

Szémé lyés ádát Az ádátkézélé s cé ljá 

Félhászná lo i né v Azonosí tá s, á régisztrá cio  léhéto vé  té télé. 

Jélszo  A félhászná lo i fio kbá to rté no  biztonsá gos bélé pé st szolgá ljá. 

Vézété k-é s kérésztné v A kápcsolátfélvé télhéz, á vá sá rlá shoz é s á szábá lyszéru  szá mlá 

kiá llí tá sá hoz szu ksé gés. 

E-máil cí m Kápcsoláttártá s. 

Téléfonszá m Kápcsoláttártá s, á szá mlá zá ssál, vágy á szá llí tá ssál kápcsolátos 

ké rdé sék háté konyább égyéztété sé. 

Szá mlá zá si né v é s cí m A szábá lyszéru  szá mlá kiá llí tá sá, tová bbá  á szérzo dé s 

lé tréhozá sá, tártálmá nák méghátá rozá sá, mo dosí tá sá, 

téljésí té sé nék figyélémmél kí sé ré sé, áz ábbo l szá rmázo  dí ják 

szá mlá zá sá, válámint áz ázzál kápcsolátos ko vétélé sék 

é rvé nyésí té sé. 

Szá llí tá si né v é s cí m A há zhoz szá llí tá s léhéto vé  té télé. 

A vá sá rlá s/régisztrá cio  ido pontjá Téchnikái mu vélét vé gréhájtá sá. 

A vá sá rlá s/régisztrá cio  kori IP cí m Téchnikái mu vélét vé gréhájtá sá. 

A szémé lyés ádátok cé ljá léhét tová bbá : 

• Félhászná lo  á ltál igé nybé vétt szolgá ltátá sok téstrészábá sá nák élo ségí té sé, ké nyélmi 

funkcio k igé nybévé télé. 

• státisztiká k, élémzé sék ké szí té sé 

• égyédi félhászná lo i mégkérésé sék kézélé sé, inté zé sé 

• ko zvétlén u zlétszérzé si, illétvé márkéting cé lu  mégkérésé s 

• égyédi ésétékbén nyérémé nyjá té k szérvézé sé, lébonyolí tá sá, á nyértésék kié rtésí té sé, 

ré szu kré á nyérémé ny biztosí tá sá 

• á Félhászná lo  ké ré séiré é s ké rdé séiré válo  vá lászádá s sorá n 

• á Félhászná lo vál ko to tt vágy Félhászná lo rá vonátkozo  szérzo dé s téljésí té sé vágy á 

Félhászná lo vál válo  vágy á Félhászná lo rá vonátkozo  szérzo dé sés tá rgyálá sok léfolytátá sá 

sorá n 

• nyilvá ntártá sok – í gy á Félhászná lo  szémé lyés ádátáit tártálmázo  nyilvá ntártá sok – ké szí té sé 

ésété n 

• á Félhászná lo vál é-máil u tjá n – vágy á Félhászná lo  éngédé lyé to l fu ggo én – égyé b mo don válo  

kápcsolátfélvé tél sorá n, á Félhászná lo  é rdéklo dé si ko ré bé tártozo  ádátok é s tá jé koztátá s, í gy 

Cé gu nk vágy má sok térmé kéiré é s szolgá ltátá sáirá vonátkozo  tá jé koztátá s mégádá sá vál 

kápcsolátbán 
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• á Félhászná lo  álápvéto  é rdékéi vágy má s szémé lyék égé szsé gé, biztonsá gá vágy jo llé té 

vé délmé é rdéké bén 

• á jogszábá lyok, bí ro i hátá rozátok réndélkézé séi vágy má s jogi térmé szétu  ko télézéttsé gék 

bétártá sá é rdéké bén 

• Az E s-To th Bt. égyé b to rvé nyés é rdékéi é rvé nyésí té sé sorá n, kivé vé, há áz ilyén 

ádátféldolgozá s á Félhászná lo  jogáinák vágy szábádsá gjogáinák sé rélmé vél já rná 

• á Félhászná lo  á ltál éngédé lyézétt bá rmilyén má s ésétbén. 

Sém á félhászná lo né v, sém áz é-máil cí m ésété bén ném szu ksé gés, hogy szémé lyés ádátot 

tártálmázzon. 

5.2. Az é rintétték ko ré: A wéboldálon illétvé áz E s-To th Bt.-né l régisztrá lt/vá sá rlo  váláménnyi 

térmé szétés szémé ly. 

5.3. Az ádátkézélé s ido tártámá, áz ádátok to rlé sé nék hátá ridéjé: á régisztrá cio  to rlé sé vél ázonnál. 

Kivé vé á szá mvitéli bizonylátok ésété bén, á szá mvitélro l szo lo  2000. é vi C. to rvé ny 169. § (2) 

békézdé sé álápjá n 8 é vig még kéll o rizni ézékét áz ádátokát. 

5.4. Az ádátok mégisméré sé ré jogosult léhétsé gés ádátkézélo k szémé lyé, á szémé lyés ádátok 

cí mzéttjéi: A szémé lyés ádátokát áz ádátkézélo  munkátá rsái (E s-To th Bt. bél- é s ku ltágjá) kézélhétik, 

á fénti álápélvék tisztélétbén tártá sá vál. 

5.5. Az é rintétték ádátkézélé ssél kápcsolátos jogáinák ismértété sé: 

• Az é rintétt ké rélmézhéti áz ádátkézélo to l á rá  vonátkozo  szémé lyés ádátokhoz válo  

hozzá fé ré st, ázok hélyésbí té sé t, to rlé sé t vágy kézélé sé nék korlá tozá sá t, 

• tiltákozhát áz ilyén szémé lyés ádátok kézélé sé éllén, válámint 

• áz é rintéttnék jogá ván áz ádáthordozháto sá ghoz, tová bbá  á hozzá já rulá s bá rmély 

ido pontbán to rté no  visszávoná sá hoz. 

5.6. A szémé lyés ádátokhoz válo  hozzá fé ré st, ázok to rlé sé t, mo dosí tá sá t, vágy kézélé sé nék 

korlá tozá sá t, áz ádátok hordozháto sá gá t, áz ádátkézélé sék élléni tiltákozá st áz álá bbi mo dokon tudjá 

é rintétt kézdémé nyézni: 

• postái u ton áz E s-To th Bt. – 2100 Go do llo , Bé ké utcá 5. cí mé n, 

• é-máil u tjá n áz info@hulládéknélkul.hu é-máil cí mén, 

• téléfonon á +36 20 5112011 szá mon. 

5.7. Az ádátkézélé s jogálápjá: áz é rintétt hozzá já rulá sá, áz Euro pái Párlámént é s á Táná cs 2016/679 

Réndélété nék 6. cikk (1) békézdé s á) pontjá, áz Infotv. 5. § (1) békézdé sé, illétvé áz éléktronikus 

kéréskédélémi szolgá ltátá sok, válámint áz informá cio s tá rsádálommál o sszéfu ggo  szolgá ltátá sok 

égyés ké rdé séiro l szo lo  2001. é vi CVIII. to rvé ny (á tová bbiákbán: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdé sé 

álápjá n. 

5.8. Tá jé koztátjuk, hogy 

• áz ádátkézélé s áz O n hozzá já rulá sá n álápszik 

• á réndélé s téljésí té sé héz éléngédhététlén á szu ksé gés ádátok réndélkézé sré bocsá tá sá. 

• áz ádátszolgá ltátá s élmárádá sá ázzál á ko vétkézmé nyékkél já r, hogy ném tudjuk á réndélé sé t 

féldolgozni. 
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6. Az igé nybé vétt ádátféldolgozo k é s ádátkézélo k 

6.1. Tá rhély-szolgá ltáto  

6.1.1. Adátféldolgozo  á ltál éllá tott tévé kénysé g: Tá rhély-szolgá ltátá s 

6.1.2. Adátféldolgozo  mégnévézé sé é s élé rhéto sé gé: 

• Né v: Dotroll Kft. 

• Szé khély: 1148 Budápést, Fogárási u t 3-5. 

• Honláp: https://dotroll.com/ 

• Téléfon: +36 - 1 - 432 – 3232 

6.1.3. Az ádátkézélé s té nyé, á kézélt ádátok ko ré: Az é rintétt á ltál mégádott váláménnyi szémé lyés 

ádát. 

6.1.4. Az é rintétték ko ré: A wéboldált hászná lo  váláménnyi é rintétt. 

6.1.5. Az ádátkézélé s cé ljá: A wéboldál élé rhéto vé  té télé, mégfélélo  mu ko dtété sé. 

6.1.6. Az ádátkézélé s ido tártámá, áz ádátok to rlé sé nék hátá ridéjé: Az ádátkézélo  é s á tá rhély-

szolgá ltáto  ko zo tti mégá llápodá s mégszu né sé ig, vágy áz é rintéttnék á tá rhély-szolgá ltáto  félé  

inté zétt to rlé si ké rélmé ig tárt áz ádátkézélé s. 

6.1.7. Az ádátféldolgozá s jogálápjá: á Félhászná lo  hozzá já rulá sá, áz Infotv. 5. § (1) békézdé sé, áz 

Euro pái Párlámént é s á Táná cs 2016/679 Réndélété nék 6. cikk (1) békézdé s á) pontjá, illétvé áz 

éléktronikus kéréskédélémi szolgá ltátá sok, válámint áz informá cio s tá rsádálommál o sszéfu ggo  

szolgá ltátá sok égyés ké rdé séiro l szo lo  2001. é vi CVIII. to rvé ny 13/A. § (3) békézdé sé. 

6.2. Ko nyvélé si féládátok, szá mlá zá s 

6.2.1. Adátféldolgozo  á ltál éllá tott tévé kénysé g: ko nyvélé si féládátok, szá mlá zá s 

6.2.2. Adátféldolgozo  mégnévézé sé é s élé rhéto sé gé: 

• KBOSS.hu Kft. – szá mlá zo  réndszér 

• Cí m, lévélézé si cí m: 2000 Szénténdré, Tá ltos u. 22/b 

• Intérnétés élé rhéto sé gé: https://www.számlázz.hu/számlá/kápcsolát 

• Adátkézélé si tá jé koztáto : https://www.számlázz.hu/ádátvédélém/ 

 

• PánnonLárgo Kft. – ko nyvélé s 

• Cí m: Pé cs, Liszt Férénc utcá 12. 

• Ado szá m: 11365190-2-02  

• Téléfon: +36 72-511-260. 

6.2.3. Az ádátkézélé s té nyé, á kézélt ádátok ko ré: Szá mlá zá si né v, Szá mlá zá si cí m, Szá llí tá si né v, 

szá llí tá si cí m, téléfonszá m, é-máil cí m, szá mlá zá ssál, kifizété ssél kápcsolátos ádátok. 

6.2.4. Az é rintétték ko ré: A wéboldálon mégréndélé st léádo  váláménnyi é rintétt. 

6.2.5. Az ádátkézélé s cé ljá: A wéboldál szolgá ltátá sáivál kápcsolátos u gyfé lszolgá láti munká 

élvé gzé sé, válámint á to rvé nyi élo í rá sok álápjá n szá mlá kiá llí tá sá/ko nyvélé si féládátok élvé gzé sé 

https://dotroll.com/
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6.2.6. Az ádátkézélé s ido tártámá, áz ádátok to rlé sé nék hátá ridéjé: A régisztrá cio  to rlé sé vél 

ázonnál. Az é rintétt á ltál mégádott bá rmély szémé lyés ádát to rlé sé ro l áz ádátkézélo  á GDPR 19.  

cikké álápjá n, éléktronikus u ton tá jé koztátjá áz é rintéttét. Há áz é rintétt to rlé si ké rélmé kitérjéd 

áz á ltálá mégádott é-máil cí mré is, ákkor áz ádátkézélo  á tá jé koztátá st ko véto én  áz é-máil cí mét 

is to rli. Kivé vé á szá mvitéli bizonylátok ésété bén, hiszén á szá mvitélro l szo lo  2000. é vi C. to rvé ny 

169. § (2) békézdé sé álápjá n 8 é vig még kéll o rizni ézékét áz  ádátokát. Régisztrá cio t ném igé nylo  

vá sá rlo  ésété n á vá sá rlá st ko véto  30 náp éltélté vél kéru lnék to rlé sré áz ádátok. 

6.2.7. A ko nyvvitéli élszá molá st ko zvétlénu l é s ko zvététtén álá tá mászto  szá mvitéli bizonylátot 

(idéé rtvé á fo ko nyvi szá mlá kát, áz ánálitikus, illétvé ré szlétézo  nyilvá ntártá sokát is), légálá bb 8 

é vig kéll olvásháto  formá bán, á ko nyvélé si féljégyzé sék hivátkozá sá álápjá n visszákéréshéto  

mo don mégo rizni. 

6.3. Az ádátféldolgozá s jogálápjá: á GDPR 6. cikk (1) békézdé s c) pontjá, illétvé áz éléktronikus 

kéréskédélémi szolgá ltátá sok, válámint áz informá cio s tá rsádálommál o sszéfu ggo  szolgá ltátá sok 

égyés ké rdé séiro l szo lo  2001. é vi CVIII. to rvé ny 13/A. § (3) békézdé sé. 

6.4. Az é rintétt jogái: 

• O n tá jé kozo dhát áz ádátkézélé s ko ru lmé nyéiro l, 

• O n jogosult árrá, hogy áz ádátkézélo to l visszájélzé st kápjon, hogy á szémé lyés ádátáinák 

kézélé sé folyámátbán ván-é, illétvé hozzá fé rhét áz ádátkézélé ssél kápcsolátos váláménnyi 

informá cio hoz. 

• O n jogosult árrá, hogy áz O nré vonátkozo  szémé lyés ádátáit tágolt, szé lés ko rbén hászná lt, 

gé ppél olvásháto  formá tumbán mégkápjá. 

• O n jogosult árrá, hogy ké ré sé ré áz ádátkézélo  indokolátlán ké sédélém né lku l hélyésbí tsé á 

pontátlán szémé lyés ádátáit. 
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7. Cookié-k (su tik) kézélé sé 

7.1. A cookié égy kismé rétu  fá jl, mély csák bétu két é s szá mokát tártálmáz, é s ámi égy félhászná lo  

szá mí to gé pé n, mobiltéléfonjá n vágy égyé b, intérnétés hozzá fé ré st biztosí to  észko zé n tá rolháto . A 

cookié égy informá cio csomág, ámélyét áz ádott wébszérvér ku ld á bo ngé szo nék, májd á bo ngé szo  

visszáku ld á szérvérnék mindén, á szérvér félé  irá nyí tott ké ré s álkálmá vál. A su tik „pásszí vák”, ázáz 

ném tártálmáznák futtátháto  á llomá nyokát, ví rusokát, illétvé ké mprográmokát (spywáré), válámint 

ném fé rnék hozzá  á félhászná lo  mérévlémézé nék ádátáihoz. 

7.2. Az Euro pái Párlámént é s á Táná cs 2016/679 Réndélété bén foglálták szérint á térmé szétés 

szémé lyék o sszéfu ggé sbé hozháto k áz á ltáluk hászná lt ké szu lé kék, álkálmázá sok, észko zo k é s 

protokollok á ltál réndélkézé sré bocsá tott onliné ázonosí to kkál, pé ldá ul IP-cí mékkél é s cookié-

ázonosí to kkál, válámint égyé b ázonosí to kkál, pé ldá ul rá dio frékvénciá s ázonosí to  cí mké kkél. Ezá ltál 

olyán nyomok kélétkézhétnék, ámélyék égyédi ázonosí to kkál é s á szérvérék á ltál fogádott égyé b 

informá cio kkál o sszékápcsolvá félhászná lháto k á térmé szétés szémé lyés profiljá nák lé tréhozá sá rá é s 

áz ádott szémé ly ázonosí tá sá rá. Ezé rt Adátkézélo  á Félhászná lo  kiféjézétt hozzá já rulá sá ésété n 

álkálmáz cookié-kát. A cookié-t á Félhászná lo  ké pés to ro lni sájá t szá mí to gé pé ro l, illétvé béá llí thátjá 

bo ngé szo jé t, hogy á cookié-k álkálmázá sá t tiltsá. A cookié-k álkálmázá sá nák tiltá sá vál á Félhászná lo  

tudomá sul vészi, hogy cookié né lku l áz ádott oldál mu ko dé sé ném téljés é rté ku . 

7.3. Wébá ruhá zákrá jéllémzo  cookié-k áz u gynévézétt „jélszo vál vé détt munkáménéthéz hászná lt 

cookié”, „bévá sá rlo kosá rhoz szu ksé gés cookié-k” é s „biztonsá gi cookié-k”, mélyék hászná látá hoz ném 

szu ksé gés élo zétés hozzá já rulá st ké rni áz é rintéttékto l. 

7.4. Az ádátkézélé s té nyé, á kézélt ádátok ko ré: Egyédi ázonosí to szá m, dá tumok, ido pontok. 

7.5. Az é rintétték ko ré: A wéboldált lá togáto  váláménnyi é rintétt. 

7.6. Az ádátkézélé s cé ljá: A félhászná lo k ázonosí tá sá, á „bévá sá rlo kosá r” nyilvá ntártá sá rá é s á 

lá togáto k nyomon ko vété sé. 

7.7. Az ádátkézélé s ido tártámá, áz ádátok to rlé sé nék hátá ridéjé: 

• Su ti tí pusá: Munkáménét su tik (séssion) 

• Adátkézélé s jogálápjá: Az éléktronikus kéréskédélmi szolgá ltátá sok, válámint áz informá cio s 

• tá rsádálmi szolgá ltátá sok égyés ké rdé séiro l szo lo  2001. CVIII. to rvé ny (Elkértv.) 13/A. § (3) 

békézdé sé 

• Adátkézélé s ido tártámá: A vonátkozo  lá togáto i munkáménét lézá rá sá ig tárto  ido szák 

7.8. Az ádátok mégisméré sé ré jogosult léhétsé gés ádátkézélo k szémé lyé: A cookié-k hászná látá vál 

ném kézél szémé lyés ádátokát áz ádátkézélo . 

7.9. Az é rintétték ádátkézélé ssél kápcsolátos jogáinák ismértété sé: Az é rintéttnék léhéto sé gu k ván á 

cookié-kát to ro lni á bo ngé szo k Eszko zo k/Béá llí tá sok ménu jé bén á ltálá bán áz Adátvé délém 

ménu pont béá llí tá sái álátt. 

7.10. Az ádátkézélé s jogálápjá: Az é rintétto l hozzá já rulá s ném szu ksé gés, áménnyibén á cookié-k 

hászná látá nák kizá ro lágos cé ljá áz éléktronikus hí rko zlo  há lo záton kérésztu l to rté no  

ko zlé stová bbí tá s vágy árrá áz élo fizéto  vágy félhászná lo  á ltál kiféjézéttén ké rt, áz informá cio s 

tá rsádálommál o sszéfu ggo  szolgá ltátá s nyu jtá sá hoz á szolgá ltáto nák félté tlénu l szu ksé gé ván. 

7.11. Az é rintétték ádátkézélé ssél kápcsolátos jogáinák ismértété sé: Az é rintéttnék léhéto sé gu k ván 

á cookié-kát to ro lni á bo ngé szo k Eszko zo k/Béá llí tá sok ménu jé bén á ltálá bán áz Adátvé délém 

ménu pont béá llí tá sái álátt. u gy.  
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8. Googlé AdWords konvérzio ko vété s hászná látá 

8.1. A „Googlé AdWords” névu  onliné réklá mprográmot hászná ljá áz ádátkézélo , tová bbá  ánnák 

kérétéin bélu l igé nybé vészi á Googlé konvérzio ko véto  szolgá ltátá sá t. A Googlé konvérzio ko vété s á 

Googlé Inc. élémzo  szolgá ltátá sá (1600 Amphithéátré Párkwáy, Mountáin Viéw, CA 94043, ÜSA; 

„Googlé“). 

8.2. Amikor Félhászná lo  égy wéboldált Googlé-hirdété s á ltál é r él, ákkor égy á konvérzio ko vété shéz 

szu ksé gés cookié kéru l á szá mí to gé pé ré. Ezéknék á cookié-knák áz é rvé nyéssé gé korlá tozott, é s ném 

tártálmáznák sémmilyén szémé lyés ádátot. 

8.3. Amikor á Félhászná lo  á wéboldál bizonyos oldáláit bo ngé szi, é s á cookié mé g ném já rt lé, ákkor á 

Googlé é s áz ádátkézélo  is lá thátjá, hogy Félhászná lo  á hirdété sré káttintott. 

8.4. Mindén Googlé AdWords u gyfé l má sik cookié-t káp, í gy ázokát áz AdWords u gyféléinék 

wéboldáláin kérésztu l ném léhét nyomon ko vétni. 

8.5. Az informá cio k – mélyékét á konvérzio ko véto  cookié-k ségí tsé gé vél szérézték – ázt á cé lt 

szolgá ljá k, hogy áz AdWords konvérzio ko vété st vá lászto  u gyféléinék szá má rá konvérzio s 

státisztiká kát ké szí tsénék. Az u gyfélék í gy tá jé kozo dnák á hirdété su kré káttinto  é s konvérzio ko véto  

cí mké vél éllá tott oldálrá tová bbí tott félhászná lo k szá má ro l. Azonbán olyán informá cio khoz ném 

jutnák hozzá , mélyékkél bá rmélyik félhászná lo t ázonosí táni léhétné. 

8.6. Há ném szérétné ré szt vénni á konvérzio ko vété sbén, ákkor ézt élutásí thátjá ázá ltál, hogy 

bo ngé szo jé bén létiltjá á cookié-k télépí té sé nék léhéto sé gé t. Ezutá n O n ném fog szérépélni á 

konvérzio ko vété si státisztiká kbán. 

8.7. Tová bbi informá cio  válámint á Googlé ádátvé délmi nyilátkozátá áz álá bbi oldálon é rhéto  él: 

www.googlé.dé/policiés/privácy/ 

 

http://www.google.de/policies/privacy/
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9. A Googlé Análytics álkálmázá sá 

9.1. Ez á honláp á Googlé Análytics álkálmázá st hászná ljá, ámély á Googlé Inc. („Googlé”) wébélémzo  

szolgá ltátá sá. A Googlé Análytics u gynévézétt „cookié-kát”, szo végfá jlokát hászná l, ámélyékét á 

szá mí to gé pé ré ménténék, í gy élo ségí tik Félhászná lo  á ltál lá togátott wébláp hászná látá nák élémzé sé t. 

9.2. A Félhászná lo  á ltál hászná lt wéboldállál kápcsolátos cookié-kkál lé tréhozott informá cio k 

réndszérint á Googlé égyik ÜSA-béli szérvéré ré kéru lnék é s tá rolo dnák. Az IP-ánonimizá lá s wéboldáli 

áktivá lá sá vál á Googlé á Félhászná lo  IP-cí mé t áz Euro pái Ünio  tágá llámáin bélu l vágy áz Euro pái 

Gázdásá gi Té rsé gro l szo lo  mégá llápodá sbán ré szés má s á llámokbán élo zo lég mégro vidí ti. 

9.3. A téljés IP-cí mnék á Googlé ÜSA-bán lé vo  szérvéré ré to rté no  tová bbí tá sá rá é s ottáni léro vidí té sé ré 

csák kivé télés ésétékbén kéru l sor. Emé wéboldál u zéméltéto jé nék mégbí zá sá bo l á Googlé ézékét áz 

informá cio kát árrá fogjá hászná lni, hogy kié rté kéljé, hogyán hászná ltá á Félhászná lo  á honlápot, 

tová bbá , hogy á wéboldál u zéméltéto jé nék á honláp áktivitá sá vál o sszéfu ggo  jélénté sékét ké szí tsén, 

válámint, hogy á wéboldál- é s áz intérnéthászná láttál kápcsolátos tová bbi szolgá ltátá sokát téljésí tsén. 

9.4. A Googlé Análytics kérétéin bélu l á Félhászná lo  bo ngé szo jé á ltál tová bbí tott IP-cí mét ném vézéti 

o sszé á Googlé má s ádátáivál. A cookié-k tá rolá sá t á Félhászná lo  á bo ngé szo jé nék mégfélélo  

béá llí tá sá vál mégákádá lyozhátjá, ázonbán félhí vjuk figyélmé t, hogy ébbén áz ésétbén élo fordulhát, 

hogy énnék á honlápnák ném mindén funkcio já lész téljésko ru én hászná lháto . Mégákádá lyozhátjá 

tová bbá , hogy á Googlé gyu jtsé é s féldolgozzá á cookié-k á ltáli, á Félhászná lo  wéboldálhászná láttál 

kápcsolátos ádátáit (béléé rtvé áz IP-cí mét is), há léto lti é s télépí ti á ko vétkézo  linkén élé rhéto  

bo ngé szo  plugint. https://tools.googlé.com/dlpágé/gáoptout?hl=hu 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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10. Pánászkézélé s 

10.1. A pánászkézélé s sorá n kézélt ádátok ko ré é s áz ádátkézélé s cé ljá: 

Szémé lyés ádát Az ádátkézélé s cé ljá 

Vézété k-é s kérésztné v Azonosí tá s, kápcsoláttártá s. 

E-máil cí m Kápcsoláttártá s. 

Téléfonszá m Kápcsoláttártá s. 

Szá mlá zá si né v é s cí m Azonosí tá s, á mégréndélt térmé kékkél kápcsolátosán félméru lo  

mino sé gi kifogá sok, ké rdé sék é s problé má k kézélé sé. 

10.2. Az é rintétték ko ré: A wéboldálon vá sá rlo  é s mino sé gi kifogá ssál é lo , pánászt tévo  váláménnyi 

térmé szétés szémé ly. 

10.3. Az ádátkézélé s ido tártámá, áz ádátok to rlé sé nék hátá ridéjé: A kifogá sro l félvétt jégyzo ko nyv, 

á tirát é s áz árrá ádott vá lász má soláti pé ldá nyáit á fogyászto vé délémro l szo lo  1997. é vi CLV. to rvé ny 

17/A. § (7) békézdé sé álápjá n 5 é vig kéll mégo rizni. 

10.4. Az ádátok mégisméré sé ré jogosult léhétsé gés ádátkézélo k szémé lyé, á szémé lyés ádátok 

cí mzéttjéi: A szémé lyés ádátokát áz ádátkézélo  munkátá rsái (E s-To th Bt bél- é s ku ltágjá) kézélhétik, 

á fénti álápélvék tisztélétbén tártá sá vál. 

10.5. Az é rintétték ádátkézélé ssél kápcsolátos jogáinák ismértété sé: 

• Az é rintétt ké rélmézhéti áz ádátkézélo to l á rá  vonátkozo  szémé lyés ádátokhoz válo  

hozzá fé ré st, ázok hélyésbí té sé t, to rlé sé t vágy kézélé sé nék korlá tozá sá t, 

• tiltákozhát áz ilyén szémé lyés ádátok kézélé sé éllén, válámint 

• áz é rintéttnék jogá ván áz ádáthordozháto sá ghoz, tová bbá  á hozzá já rulá s bá rmély 

ido pontbán to rté no  visszávoná sá hoz. 

10.6. A szémé lyés ádátokhoz válo  hozzá fé ré st, ázok to rlé sé t, mo dosí tá sá t, vágy kézélé sé nék 

korlá tozá sá t, áz ádátok hordozháto sá gá t, áz ádátkézélé sék élléni tiltákozá st áz álá bbi mo dokon tudjá 

é rintétt kézdémé nyézni: 

• postái u ton áz E s-To th Bt. - 2100 Go do llo , Bé ké utcá 5. cí mén, 

• é-máil u tjá n áz info@hulládéknélkul.hu é-máil cí mén, 

• téléfonon á +3620/511-2011-és szá mon. 

10.7. Az ádátkézélé s jogálápjá: áz é rintétt hozzá já rulá sá, áz Euro pái Párlámént é s á Táná cs 2016/679 

Réndélété nék 6. cikk (1) békézdé s á) pont, áz Infotv. 5. § (1) békézdé sé, é s á fogyászto vé délémro l 

szo lo  1997. é vi CLV. to rvé ny 17/A. § (7) békézdé sé. 

10.8. Tá jé koztátjuk, hogy 

• á szémé lyés ádát szolgá ltátá sá szérzo dé sés ko télézéttsé gén álápszik. 

• á szérzo dé s mégko té sé nék élo félté télé á szémé lyés ádátok mégádá sá. 

• szu ksé gés tová bbá  mégádni á szémé lyés ádátokát áhhoz, hogy pánászá t kézélni tudjuk. 

• áz ádátszolgá ltátá s élmárádá sá ázzál á ko vétkézmé nyékkél já r, hogy ném tudjuk kézélni á 

hozzá nk béé rkézétt pánászá t. 
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11. Ko zo ssé gi oldálák 

11.1. A kézélt ádátok ko ré: Az E s-To th Bt. á ltál á ko zo ssé gi mé diá bán to rté no  mégnyilvá nulá sokkál 

o sszéfu ggé sbén áz é rintétték á ltál tétt váláménnyi szémé lyés ádát, ku lo no s tékintéttél á 

Fácébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instágrám stb. ko zo ssé gi oldálákon régisztrá lt 

névu k, illétvé á félhászná lo k nyilvá nos profilké pé. 

11.2. Az é rintétték ko ré: Váláménnyi é rintétt, áki régisztrá lt á 

Fácébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instágrám stb. ko zo ssé gi oldálákon, é s „lá jkoltá” á 

wéboldált. 

11.3. Az ádátgyu jté s cé ljá: A ko zo ssé gi oldálákon, á wéboldál égyés tártálmi éléméinék, térmé kéinék, 

ákcio inák vágy mágá nák á wéboldálnák á mégosztá sá, illétvé „lá jkolá sá”, né pszéru sí té sé.  

11.4. Az ádátkézélé s ido tártámá, áz ádátok to rlé sé nék hátá ridéjé, áz ádátok mégisméré sé ré jogosult 

léhétsé gés ádátkézélo k szémé lyé é s áz é rintétték ádátkézélé ssél kápcsolátos jogáinák ismértété sé: Az 

ádátok forrá sá ro l, ázok kézélé sé ro l, illétvé áz á tádá s mo djá ro l, é s jogálápjá ro l áz ádott ko zo ssé gi 

oldálon tá jé kozo dhát áz é rintétt. Az ádátkézélé s á ko zo ssé gi oldálákon válo sul még, í gy áz ádátkézélé s 

ido tártámá rá, mo djá rá, illétvé áz ádátok to rlé si é s mo dosí tá si léhéto sé géiré áz ádott ko zo ssé gi oldál 

szábá lyozá sá vonátkozik. 

11.5. Az ádátkézélé s jogálápjá: áz é rintétt o nké ntés hozzá já rulá sá szémé lyés ádátái kézélé sé héz á 

ko zo ssé gi oldálákon. 
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12. Ü gyfé lkápcsolátok é s égyé b ádátkézélé sék 

12.1. Aménnyibén áz ádátkézélo  szolgá ltátá sáink igé nybévé télé sorá n ké rdé s méru lné fél, ésétlég 

problé má já lénné áz é rintéttnék, á honlápon mégádott mo dokon (téléfon, émáil, ko zo ssé gi oldálák 

stb.) kápcsolátbá lé phét áz ádátkézélo vél. 

12.2. Adátkézélo  á béé rkézétt é-máilékét, u zénétékét, téléfonon, Fácébook-on stb. mégádott ádátokát 

áz é rdéklo do  névé vél é s é-máil cí mé vél, válámint má s, o nké nt mégádott szémé lyés ádátá vál égyu tt, áz 

ádátko zlé sto l szá mí tott légféljébb 2 é v éltélté vél to rli. 

12.3. E tá jé koztáto bán fél ném sorolt ádátkézélé sékro l áz ádát félvé télékor ádunk tá jé koztátá st. 

12.4. Kivé télés háto sá gi mégkérésé sré, illéto lég jogszábá ly félhátálmázá sá álápjá n má s szérvék 

mégkérésé sé ésété n á Szolgá ltáto  ko télés tá jé koztátá s ádá sá rá, ádátok ko zlé sé ré, á tádá sá rá, illéto lég 

irátok réndélkézé sré bocsá tá sá rá. 

12.5. A Szolgá ltáto  ézén ésétékbén á mégkéréso  ré szé ré – áménnyibén áz á pontos cé lt é s áz ádátok 

ko ré t mégjélo lté – szémé lyés ádátot csák ánnyit é s olyán mé rté kbén ád ki, ámély á mégkérésé s 

cé ljá nák mégválo sí tá sá hoz éléngédhététlénu l szu ksé gés. 
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13. Az é rintétték jogái 

13.1. A hozzá fé ré s jogá: Félhászná lo  jogosult árrá, hogy áz ádátkézélo to l visszájélzé st kápjon árrá 

vonátkozo án, hogy szémé lyés ádátáinák kézélé sé folyámátbán ván-é, é s há ilyén ádátkézélé s 

folyámátbán ván, jogosult árrá, hogy á szémé lyés ádátokhoz é s á réndélétbén félsorolt informá cio khoz 

hozzá fé ré st kápjon. 

13.2. A hélyésbí té shéz válo  jog: Félhászná lo  jogosult árrá, hogy ké ré sé ré áz ádátkézélo  indokolátlán 

ké sédélém né lku l hélyésbí tsé á rá  vonátkozo  pontátlán szémé lyés ádátokát. Figyélémbé vé vé áz 

ádátkézélé s cé ljá t, Félhászná lo  jogosult árrá, hogy ké rjé á hiá nyos szémé lyés ádátok – égyébék méllétt 

kiégé szí to  nyilátkozát u tjá n to rté no  – kiégé szí té sé t. 

13.3. A to rlé shéz válo  jog: Félhászná lo  jogosult árrá, hogy ké ré sé ré áz ádátkézélo  indokolátlán 

ké sédélém né lku l to ro ljé á rá  vonátkozo  szémé lyés ádátokát, áz ádátkézélo  pédig ko télés árrá, hogy 

Félhászná lo rá vonátkozo  szémé lyés ádátokát indokolátlán ké sédélém né lku l to ro ljé méghátá rozott 

félté télék ésété n. 

13.4. Az élfélédtété shéz válo  jog: Há áz ádátkézélo  nyilvá nossá grá hoztá á szémé lyés ádátot, é s ázt 

to ro lni ko télés, áz élé rhéto  téchnolo giá é s á mégválo sí tá s ko ltsé géinék figyélémbévé télé vél mégtészi 

áz é szszéru én élvá rháto  lé pé sékét – idéé rtvé téchnikái inté zkédé sékét – ánnák é rdéké bén, hogy 

tá jé koztássá áz ádátokát kézélo  ádátkézélo két, hogy Félhászná lo  ké rélmézté á szo bán forgo  szémé lyés 

ádátokrá mutáto  linkék vágy é szémé lyés ádátok má solátá nák, illétvé má sodpé ldá nyá nák to rlé sé t. 

13.5. Az ádátkézélé s korlá tozá sá hoz válo  jog: Félhászná lo  jogosult árrá, hogy ké ré sé ré áz ádátkézélo  

korlá tozzá áz ádátkézélé st, há áz álá bbi félté télék válámélyiké téljésu l: 

• Félhászná lo  vitátjá á szémé lyés ádátok pontossá gá t, éz ésétbén á korlá tozá s árrá áz 

ido tártámrá vonátkozik, ámély léhéto vé  tészi, hogy áz ádátkézélo  élléno rizzé á szémé lyés 

ádátok pontossá gá t; 

• áz ádátkézélé s jogéllénés, é s Félhászná lo  éllénzi áz ádátok to rlé sé t, é s éhélyétt ké ri ázok 

félhászná lá sá nák korlá tozá sá t; 

• áz ádátkézélo nék má r nincs szu ksé gé á szémé lyés ádátokrá ádátkézélé s cé ljá bo l, dé 

Félhászná lo  igé nyli ázokát jogi igé nyék élo térjészté sé héz, é rvé nyésí té sé héz vágy 

vé délmé héz; 

• Félhászná lo  tiltákozott áz ádátkézélé s éllén; éz ésétbén á korlá tozá s árrá áz ido tártámrá 

vonátkozik, ámí g mégá llápí tá srá ném kéru l, hogy áz ádátkézélo  jogos indokái élso bbsé gét 

é lvéznék-é Félhászná lo  jogos indokáivál szémbén. 

13.6. Az ádáthordozháto sá ghoz válo  jog: Félhászná lo  jogosult árrá, hogy á rá  vonátkozo , á ltálá égy 

ádátkézélo  réndélkézé sé ré bocsá tott szémé lyés ádátokát tágolt, szé lés ko rbén hászná lt, gé ppél 

olvásháto  formá tumbán mégkápjá, tová bbá  jogosult árrá, hogy ézékét áz ádátokát égy má sik 

ádátkézélo nék tová bbí tsá áné lku l, hogy ézt ákádá lyozná  áz áz ádátkézélo , ámélynék á szémé lyés 

ádátokát á réndélkézé sé ré bocsá tottá. 

13.7. A tiltákozá shoz válo  jog: Félhászná lo  jogosult árrá, hogy á sájá t hélyzété vél kápcsolátos okokbo l 

bá rmikor tiltákozzon szémé lyés ádátáinák á kézélé sé éllén, idéé rtvé áz émlí tétt réndélkézé sékén 

álápulo  profilálkotá st is. 

13.8. Tiltákozá s ko zvétlén u zlétszérzé s ésété n: Há á szémé lyés ádátok kézélé sé ko zvétlén 

u zlétszérzé s é rdéké bén to rté nik, Félhászná lo  jogosult árrá, hogy bá rmikor tiltákozzon á rá  vonátkozo  
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szémé lyés ádátok é cé lbo l to rté no  kézélé sé éllén, idéé rtvé á profilálkotá st is, áménnyibén áz á 

ko zvétlén u zlétszérzé shéz kápcsolo dik. Há Félhászná lo  tiltákozik á szémé lyés ádátok ko zvétlén 

u zlétszérzé s é rdéké bén to rté no  kézélé sé éllén, ákkor á szémé lyés ádátok á tová bbiákbán é cé lbo l ném 

kézélhéto k. 

13.9. Automátizá lt do nté shozátál égyédi u gyékbén, béléé rtvé á profilálkotá st: Félhászná lo  jogosult 

árrá, hogy né térjédjén ki rá  áz olyán, kizá ro lág áutomátizá lt ádátkézélé sén – idéé rtvé á profilálkotá st 

is – álápulo  do nté s hátá lyá, ámély rá  né zvé joghátá ssál já rná vágy o t hásonlo ké ppén jélénto s 

mé rté kbén é rinténé . Az élo zo  békézdé s ném álkálmázándo  ábbán áz ésétbén, há á do nté s: 

• Félhászná lo  é s áz ádátkézélo  ko zo tti szérzo dé s mégko té sé vágy téljésí té sé é rdéké bén 

szu ksé gés; 

• méghozátálá t áz ádátkézélo ré álkálmázándo  olyán unio s vágy tágá llámi jog tészi léhéto vé , 

ámély Félhászná lo  jogáinák é s szábádsá gáinák, válámint jogos é rdékéinék vé délmé t szolgá lo  

mégfélélo  inté zkédé sékét is mégá llápí t; vágy 

• Félhászná lo  kiféjézétt hozzá já rulá sá n álápszik. 
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14. Inté zkédé si hátá rido  

14.1. Az ádátkézélo  indokolátlán ké sédélém né lku l, dé mindénfé léké ppén á ké rélém béé rkézé sé to l 

szá mí tott égy ho nápon bélu l tá jé koztátjá Félhászná lo t á fénti ké rélmék nyomá n hozott inté zkédé sékro l. 

Szu ksé g ésété n, figyélémbé vé vé á ké rélém o sszététtsé gé t é s á ké rélmék szá má t, éz á hátá rido  tová bbi ké t 

ho náppál méghosszábbí tháto . A hátá rido  méghosszábbí tá sá ro l áz ádátkézélo  á ké sédélém okáinák 

mégjélo lé sé vél á ké rélém ké zhézvé télé to l szá mí tott égy ho nápon bélu l tá jé koztátjá Félhászná lo t. 

14.2. Há áz ádátkézélo  ném tész inté zkédé sékét Félhászná lo  ké rélmé nyomá n, ké sédélém né lku l, dé 

légké so bb á ké rélém béé rkézé sé to l szá mí tott égy ho nápon bélu l tá jé koztátjá Félhászná lo t áz inté zkédé s 

élmárádá sá nák okáiro l, válámint árro l, hogy Félhászná lo  pánászt nyu jthát bé válámély félu gyéléti 

háto sá gná l, é s é lhét bí ro sá gi jogorvosláti jogá vál. 
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15. Az ádátkézélé s biztonsá gá 

Az ádátkézélo  é s áz ádátféldolgozo  á tudomá ny é s téchnolo giá á llá sá é s á mégválo sí tá s ko ltsé géi, tová bbá  

áz ádátkézélé s jéllégé, háto ko ré, ko ru lmé nyéi é s cé ljái, válámint á térmé szétés szémé lyék jogáirá é s 

szábádsá gáirá jéléntétt, vá ltozo  válo szí nu sé gu  é s su lyossá gu  kocká zát figyélémbévé télé vél mégfélélo  

téchnikái é s szérvézé si inté zkédé sékét hájt vé gré ánnák é rdéké bén, hogy á kocká zát mé rté ké nék 

mégfélélo  szintu  ádátbiztonsá got gárántá ljá, idéé rtvé, to bbék ko zo tt, ádott ésétbén: 

• á szémé lyés ádátok á lnévésí té sé t é s titkosí tá sá t; 

• á szémé lyés ádátok kézélé sé ré hászná lt réndszérék é s szolgá ltátá sok folyámátos bizálmás 

jéllégé nék biztosí tá sá t, intégritá sá t, réndélkézé sré á llá sá t é s élléná llo  ké péssé gé t; 

• fizikái vágy mu száki incidéns ésété n áz árrá válo  ké péssé gét, hogy á szémé lyés ádátokhoz válo  

hozzá fé ré st é s áz ádátok réndélkézé sré á llá sá t kéllo  ido bén visszá léhét á llí táni; 

• áz ádátkézélé s biztonsá gá nák gárántá lá sá rá hozott téchnikái é s szérvézé si inté zkédé sék 

háté konysá gá nák réndszérés tésztélé sé ré, félmé ré sé ré é s é rté kélé sé ré szolgá lo  éljá rá st. 
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16. Az é rintétt tá jé koztátá sá áz ádátvé délmi 
incidénsro l 

16.1. Há áz ádátvé délmi incidéns válo szí nu sí théto én mágás kocká záttál já r á térmé szétés szémé lyék 

jogáirá é s szábádsá gáirá né zvé, áz ádátkézélo  indokolátlán ké sédélém né lku l tá jé koztátjá áz é rintéttét áz 

ádátvé délmi incidénsro l. 

16.2. Az é rintétt ré szé ré ádott tá jé koztátá sbán vilá gosán é s ko zé rthéto én ismértétni kéll áz ádátvé délmi 

incidéns jéllégé t, é s ko zo lni kéll áz ádátvé délmi tisztvisélo  vágy á tová bbi tá jé koztátá st nyu jto  égyé b 

kápcsoláttárto  névé t é s élé rhéto sé géit; ismértétni kéll áz ádátvé délmi incidénsbo l érédo , válo szí nu sí théto  

ko vétkézmé nyékét; ismértétni kéll áz ádátkézélo  á ltál áz ádátvé délmi incidéns orvoslá sá rá tétt vágy 

térvézétt inté zkédé sékét, béléé rtvé ádott ésétbén áz ádátvé délmi incidénsbo l érédo  ésétlégés há trá nyos 

ko vétkézmé nyék ényhí té sé t cé lzo  inté zkédé sékét. 

16.3. Az é rintéttét ném kéll tá jé koztátni, há á ko vétkézo  félté télék bá rmélyiké téljésu l: 

• áz ádátkézélo  mégfélélo  téchnikái é s szérvézé si vé délmi inté zkédé sékét hájtott vé gré, é s ézékét 

áz inté zkédé sékét áz ádátvé délmi incidéns á ltál é rintétt ádátok tékintété bén álkálmáztá k, 

ku lo no sén ázokát áz inté zkédé sékét – mint pé ldá ul á titkosí tá s álkálmázá sá –, ámélyék á 

szémé lyés ádátokhoz válo  hozzá fé ré sré fél ném jogosí tott szémé lyék szá má rá 

é rtélmézhététlénné  tészik áz ádátokát; 

• áz ádátkézélo  áz ádátvé délmi incidénst ko véto én olyán tová bbi inté zkédé sékét tétt, ámélyék 

biztosí tjá k, hogy áz é rintétt jogáirá é s szábádsá gáirá jéléntétt, mágás kocká zát á tová bbiákbán 

válo szí nu sí théto én ném válo sul még; 

• á tá jé koztátá s árá nytálán éro fészí té st ténné szu ksé géssé . Ilyén ésétékbén áz é rintéttékét 

nyilvá nosán ko zzé tétt informá cio k u tjá n kéll tá jé koztátni, vágy olyán hásonlo  inté zkédé st kéll 

hozni, ámély biztosí tjá áz é rintétték hásonlo án háté kony tá jé koztátá sá t. Há áz ádátkézélo  mé g 

ném é rtésí tétté áz é rintéttét áz ádátvé délmi incidénsro l, á félu gyéléti háto sá g, miutá n mé rlégélté, 

hogy áz ádátvé délmi incidéns válo szí nu sí théto én mágás kocká záttál já r-é, élréndélhéti áz é rintétt 

tá jé koztátá sá t. 



 

Oldál 21 

17. Az ádátvé délmi incidéns béjélénté sé á háto sá gnák 

Az ádátvé délmi incidénst áz ádátkézélo  indokolátlán ké sédélém né lku l, é s há léhétsé gés, légké so bb 72 

o rá vál ázutá n, hogy áz ádátvé délmi incidéns á tudomá sá rá jutott, béjélénti áz áz Euro pái Párlámént é s á 

Táná cs 2016/679 Réndélété nék 55. cikk álápjá n illété kés félu gyéléti háto sá gnák, kivé vé, há áz 

ádátvé délmi incidéns válo szí nu sí théto én ném já r kocká záttál á térmé szétés szémé lyék jogáirá é s 

szábádsá gáirá né zvé. Há á béjélénté s ném to rté nik még 72 o rá n bélu l, méllé kélni kéll hozzá  á ké sédélém 

igázolá sá rá szolgá lo  indokokát is. 
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18. Pánászté tél 

Az ádátkézélo  ésétlégés jogsé rté sé éllén pánásszál á Némzéti Adátvé délmi é s Informá cio szábádsá g 

Háto sá gná l léhét é lni: 

• Némzéti Adátvé délmi é s Informá cio szábádsá g Háto sá g 

• 1125 Budápést, Szilá gyi Erzsé bét fásor 22/C. 

• postá cí m: 1530 Budápést, Pf.: 5. 

• Téléfon: +36 -1-391-1400 

• Fáx: +36-1-391-1410 

• E-máil: ugyfélszolgálát@náih.hu 

Az é rintétt á jogáinák mégsé rté sé ésété n áz ádátkézélo  éllén (áz é rintétt vá lásztá sá szérint áz álpérés 

szé khélyé vágy áz é rintétt láko hélyé szérint illété kés) bí ro sá ghoz fordulhát. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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19. Bí ro sá gi jogé rvé nyésí té s 

19.1. Azt, hogy áz ádátkézélé s á jogszábá lybán fogláltáknák mégfélél, áz ádátkézélo  ko télés bizonyí táni. 

Az ádáttová bbí tá s jogszéru sé gé t áz ádátá tvévo  ko télés bizonyí táni. 

19.2. A pér élbí rá lá sá á to rvé nyszé k hátá sko ré bé tártozik. A pér – áz é rintétt vá lásztá sá szérint – áz é rintétt 

láko hélyé vágy tárto zkodá si hélyé szérinti to rvé nyszé k élo tt is mégindí tháto . 

19.3. A pérbén fé l léhét áz is, ákinék égyé bké nt nincs pérbéli jogké péssé gé. A pérbé á Háto sá g áz é rintétt 

pérnyértéssé gé é rdéké bén béávátkozhát. 

19.4. Há á bí ro sá g á ké rélémnék hélyt ád, áz ádátkézélo t á tá jé koztátá s mégádá sá rá, áz ádát hélyésbí té sé ré, 

zá rolá sá rá, to rlé sé ré, áz áutomátizá lt ádátféldolgozá ssál hozott do nté s mégsémmisí té sé ré, áz é rintétt 

tiltákozá si jogá nák figyélémbévé télé ré, illétvé áz ádátá tvévo  á ltál ké rt ádát kiádá sá rá ko télézi. 

19.5. Há á bí ro sá g áz ádátá tvévo  ké rélmé t élutásí tjá, áz ádátkézélo  ko télés áz é rintétt szémé lyés ádátá t áz 

í té lét ko zlé sé to l szá mí tott 3 nápon bélu l to ro lni. Az ádátkézélo  ko télés áz ádátokát ákkor is to ro lni, há áz 

ádátá tvévo  á méghátá rozott hátá rido n bélu l ném fordul bí ro sá ghoz. 

19.6. A bí ro sá g élréndélhéti í té lété nék – áz ádátkézélo  ázonosí to  ádátáinák ko zzé té télé vél to rté no  – 

nyilvá nossá grá hozátálá t, há ázt áz ádátvé délém é rdékéi é s nágyobb szá mu  é rintétt vé détt jogái 

mégko vétélik. 
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20. Ká rté rí té s é s sé rélémdí j 

20.1. Há áz ádátkézélo  áz é rintétt ádátáinák jogéllénés kézélé sé vél vágy áz ádátbiztonsá g 

ko vétélmé nyéinék mégszégé sé vél áz é rintétt szémé lyisé gi jogá t mégsé rti, áz é rintétt áz ádátkézélo to l 

sé rélémdí ját ko vétélhét. 

20.2. Az é rintéttél szémbén áz ádátkézélo  félél áz ádátféldolgozo  á ltál okozott ká ré rt é s áz ádátkézélo  

ko télés mégfizétni áz é rintéttnék áz ádátféldolgozo  á ltál okozott szémé lyisé gi jogsé rté s ésété n já ro  

sé rélémdí ját is. Az ádátkézélo  méntésu l áz okozott ká ré rt válo  félélo ssé g é s á sé rélémdí j mégfizété sé nék 

ko télézéttsé gé álo l, há bizonyí tjá, hogy á ká rt vágy áz é rintétt szémé lyisé gi jogá nák sé rélmé t áz 

ádátkézélé s ko ré n kí vu l éso  élhá rí thátátlán ok idé zté élo . 

20.3. Ném kéll mégté rí téni á ká rt é s ném ko vétélhéto  á sé rélémdí j ánnyibán, áménnyibén á ká r á ká rosult 

vágy á szémé lyisé gi jog mégsé rté sé vél okozott jogsé rélém áz é rintétt szá ndé kos vágy su lyosán gondátlán 

mágátártá sá bo l szá rmázott. 
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21. Ü zéméltéto  ádátái 

A szolgá ltáto  névé: E s-To th Bt. 

A szolgá ltáto  szé khélyé: 2100 Go do llo , Bé ké utcá 5. 

A szolgá ltáto  élé rhéto sé gé, áz igé nybé vévo kkél válo  kápcsoláttártá srá szolgá lo , réndszérésén hászná lt 

éléktronikus lévélézé si cí mé: info@hulládéknélkul.hu,  

Cé gjégyzé kszá m:   13 06 051574 

Ado szá má:    21938807-1-13 

A szolgá ltáto  téléfonszá má:  +36 20/5112011 

A szérzo dé s nyélvé: mágyár 
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22. Egyébék 

22.1. A szolgá ltáto  mindén szu ksé gés biztonsá gi lé pé st, szérvézé si é s téchnikái inté zkédé st mégtész á 

szémé lyés ádátok biztonsá gá, illétvé ázok jogosulátlán mégvá ltoztátá sá nák, mégsémmisí té sé nék é s 

félhászná lá sá nák mégákádá lyozá sá é rdéké bén. 

22.2. Szolgá ltáto  mindént mégtész á kézélt ádátok hitéléssé gé nék, bizálmássá gá nák mégo rzé sé 

é rdéké bén, é s hogy ázokhoz á Félhászná lo k é s áz árrá jogosulták mindig hozzá fé rjénék. 

22.3. Az Adátkézélo  fénntártjá á jogá t árrá, hogy ádátvé délmi politiká já t é s égybén á jélén Szábá lyzát 

tártálmá t áz á ltálá nyu jtott szolgá ltátá sok vá ltozá sá ésété n, válámint á mindénkor hátá lyos jogszábá lyi 

réndélkézé séknék, illétvé á szákmái irá nyu  á llá sfoglálá soknák mégfélélo én, égyoldálu án mo dosí tsá. A 

mo dosí tá s hátá lybá lé pé sé t ko véto én áz é rintétt félhászná lo  á szolgá ltátá s (lévélézo  félu lét, hí rlévé lré 

to rté no  félirátkozá s) hászná látá vál, rá utálo  mágátártá ssál élfogádjá á mo dosí tott Szábá lyzátbán 

fogláltákát. 

22.4. Aménnyibén á mo dosí tá s áz é rintétt á ltál mégádott szémé lyés ádátáinák kézélé sé t é rinti, u gy á 

vá ltoztátá sokro l á félhászná lo t é-máilés tá jé koztáto  lévé l formá já bán tá jé koztátjá. Aménnyibén á 

nyilátkozát mo dosí tá sá bo l kifolyo lág áz ádátkézélé s lé nyégi félté téléi is mégvá ltoznák, á Tá rsásá g ku lo n 

ké ri áz é rintétt hozzá já rulá sá t á mo dosí tá shoz. 

Adátvé délmi incidéns jégyzo ko nyv mintá léto lthéto  INNEN. 

 

https://hulladeknelkul.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-tajekoztato/adatvedelmi_incidens_jegyzokonyv_minta/

