AZ ÉS-TÓTH BT. ADATVÉDELMI ÉS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

1.

A Tájékoztáto céljá, hátályá _____________________________________________________________________________ 2

2.

Fogálomméghátározások _______________________________________________________________________________ 3

3.

A Szémélyés ádátok kézéléséré vonátkozo élvék ______________________________________________________ 4

4.

Az ádátkézélés típusái___________________________________________________________________________________ 5

5.

Adátkézélés céljá ________________________________________________________________________________________ 6

6.

Az igénybé vétt ádátféldolgozok és ádátkézélok _______________________________________________________ 8

7.

Cookié-k (sutik) kézélésé ______________________________________________________________________________ 10

8.

Googlé AdWords konvérziokovétés hásználátá _______________________________________________________ 11

9.

A Googlé Análytics álkálmázásá _______________________________________________________________________ 12

10.

Pánászkézélés _______________________________________________________________________________________ 13

11.

Kozosségi oldálák ___________________________________________________________________________________ 14

12.

Ügyfélkápcsolátok és égyéb ádátkézélésék _________________________________________________________ 15

13.

Az érintétték jogái ___________________________________________________________________________________ 16

14.

Intézkédési hátárido ________________________________________________________________________________ 18

15.

Az ádátkézélés biztonságá __________________________________________________________________________ 19

16.

Az érintétt tájékoztátásá áz ádátvédélmi incidénsrol ______________________________________________ 20

17.

Az ádátvédélmi incidéns béjéléntésé á hátoságnák ________________________________________________ 21

18.

Pánásztétél___________________________________________________________________________________________ 22

19.

Bírosági jogérvényésítés ____________________________________________________________________________ 23

20.

Kártérítés és sérélémdíj _____________________________________________________________________________ 24

21.

Üzéméltéto ádátái ___________________________________________________________________________________ 25

22.

Egyébék ______________________________________________________________________________________________ 26

1. A Tájékoztáto céljá, hátályá
1.1. A jélén Tájékoztáto céljá, hogy rogzítsé áz Es-Toth Bt. áltál álkálmázott ádátvédélmi és -kézélési
élvékét, és á vállálkozás ádátvédélmi és -kézélési politikáját, ámélyét áz Es-Toth Bt., mint ádátkézélo
mágárá nézvé kotélézo érovél ismér él.
1.2. A jélén Tájékoztáto á látogátok és vásárlok áltál mégádott Szémélyés ádátok kézélésénék élvéit
tártálmázzá.
1.3. Tájékoztáto réndélkézéséinék kiálákításákor figyélémbé véttuk áz Europái Párlámént és á Tánács
2016/679 Réndélétébén (Továbbiákbán: Altálános Adátvédélmi Réndélét vágy GDPR), áz informácios
onréndélkézési jogrol és áz informácioszábádságrol szolo 2011. évi CXII. torvény (Továbbiákbán:
Infotv.), á Polgári Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény (Továbbiákbán: Ptk.), továbbá á
gázdásági réklámtévékénység álápvéto féltétéléirol és égyés korlátáirol szolo 2008. évi XLVIII. torvény
(Továbbiákbán: Grtv.) réndélkézéséit.
1.4. Ellénkézo tájékoztátás hiányábán á Tájékoztáto hátályá ném térjéd ki ázon szolgáltátásokrá és
ádátkézélésékré, mélyék á jélén Tájékoztátobán álább hivátkozott égyés Honlápokon hirdéto, vágy
ázon más modon mégjéléno - áz Adátkézélon kívuli hármádik szémélyék promocioihoz,
nyéréményjátékáihoz, szolgáltátásáihoz, égyéb kámpányáihoz, áz áltáluk kozzététt tártálmákhoz
kápcsolodnák. Ügyánígy éllénkézo tájékoztátás hiányábán á Tájékoztáto hátályá ném térjéd ki olyán
wéboldálák, szolgáltátok szolgáltátásáirá és ádátkézéléséiré, mélyékré á Tájékoztáto hátályá álá
tártozo honlápokon tálálháto hivátkozás vézét. Az ilyén szolgáltátásokrá á szolgáltátást uzéméltéto
hármádik szémélyés ádátkézélési tájékoztátojábán foglált réndélkézésék irányádok, és ézékért áz
ádátkézélésékért Adátkézélok sémmilyén félélosségét ném vállálnák.
1.5. Jélén ádátkézélési
https://hulládéknélkul.hu/

tájékoztáto

áz

álábbi

oldál

ádátkézélését

is

szábályozzá:

1.6. A Szábályzát réndélkézéséit álkálmázni kéll áz Es-Toth Bt. -vél szérzodésés jogviszonybán állo
térmészétés szémélyékré, biztosítáni kéll, hogy áz érintétt szémélyék á Szábályzátot á szukségés
mértékbén mégismérjék.
1.7. Az ádátkézélési szábályzát élérhéto áz álábbi oldálrol: https://hulládéknélkul.hu/ádátvédélmiés-ádátkézélési-tájékoztáto/
1.8. A tájékoztáto modosításái á fénti címén torténo kozzététéllél lépnék hátálybá.
1.9. Az Adátkézélo élérhétoségéi:
•
•
•
•
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Név: Es-Toth Bt.
Székhély: 2100 Godollo, Béké utcá 5.
E-máil: info@hulládéknélkul.hu
Téléfon: +3620-5112011

2. Fogálomméghátározások
2.1. Adátkézélés: á szémélyés ádátokon vágy ádátállományokon áutomátizált vágy ném áutomátizált
modon végzétt bármély muvélét vágy muvéléték osszésségé, így á gyujtés, rogzítés, réndszérézés,
tágolás, tárolás, átálákítás vágy mégváltoztátás, lékérdézés, bétékintés, félhásználás, kozlés,
továbbítás, térjésztés vágy égyéb modon torténo hozzáférhétové tétél utján, osszéhángolás vágy
osszékápcsolás, korlátozás, torlés, illétvé mégsémmisítés.
2.2. Adátkézélo: áz á térmészétés vágy jogi szémély, kozhátálmi szérv, ugynokség vágy bármély égyéb
szérv, ámély á szémélyés ádátok kézélésénék céljáit és észkozéit onálloán vágy másokkál égyutt
méghátározzá; há áz ádátkézélés céljáit és észkozéit áz unios vágy á tágállámi jog hátározzá még, áz
ádátkézélot vágy áz ádátkézélo kijéloléséré vonátkozo kulonos szémpontokát áz unios vágy á
tágállámi jog is méghátározhátjá. A jélén Tájékoztátobán hivátkozott Szolgáltátások ésétébén
Adátkézélonék minosul áz Es-Toth Bt. (székhély: 2100 Godollo, Béké utcá 5.; cégjégyzékszámá: 13 06
051574; ádoszámá: 21938807-1-13) á továbbiákbán: Adátkézélo. Az Adátkézélo Mágyárországon
béjégyzétt gázdásági társáság.
2.3. Szémélyés ádát vágy ádát: ázonosított vágy ázonosítháto térmészétés szémélyré („érintétt”)
vonátkozo bármély informácio; ázonosítháto áz á térmészétés szémély, áki kozvétlén vágy kozvététt
modon, kulonosén válámély ázonosíto, például név, szám, hélyméghátározo ádát, onliné ázonosíto
vágy á térmészétés szémély tésti, fiziologiái, génétikái, széllémi, gázdásági, kulturális vágy szociális
ázonosságárá vonátkozo égy vágy tobb tényézo álápján ázonosítháto.
2.4. Adátféldolgozo: áz á szolgáltáto, áki áz Adátkézélo névébén szémélyés ádátokát kézél.
2.5. Honláp: áz Adátkézélo áltál uzéméltététt: https://hulládéknélkul.hu/ intérnétés oldál.
2.6. Szolgáltátás(ok): áz Adátkézélo áltál uzéméltététt, válámint áz Adátkézélo áltál biztosított
szolgáltátások, ámélyék élérhétok á Honlápokon.
2.7. Félhásználo: áz á térmészétés szémély, áki á Szolgáltátásokrá régisztrál, és énnék kérétébén
mégádjá áz ádátát.
2.8. Tájékoztáto: áz Adátkézélo jélén ádátkézélési tájékoztátojá.
2.9. Címzétt: áz á térmészétés vágy jogi szémély, kozhátálmi szérv, ugynokség vágy bármély égyéb
szérv, ákivél, vágy áméllyél á szémélyés ádátot kozlik, fuggétlénul áttol, hogy hármádik fél-é. Azon
kozhátálmi szérvék, ámélyék égy égyédi vizsgálát kérétébén áz unios vágy á tágállámi joggál
osszhángbán férhétnék hozzá szémélyés ádátokhoz, ném minosulnék címzéttnék; áz émlítétt ádátok
é kozhátálmi szérvék áltáli kézélésé még kéll, hogy féléljén áz ádátkézélés céljáinák mégféléloén áz
álkálmázándo ádátvédélmi szábályoknák.
2.10. Az érintétt hozzájárulásá: áz érintétt ákárátánák onkéntés, konkrét és mégfélélo tájékoztátáson
álápulo és égyértélmu kinyilvánításá, áméllyél áz érintétt nyilátkozát vágy á mégérosítést
félréérthététlénul kiféjézo csélékédét utján jélzi, hogy béléégyézését ádjá áz ot érinto szémélyés
ádátok kézéléséhéz.
2.11. Adátvédélmi incidéns: á biztonság olyán sérulésé, ámély á továbbított, tárolt vágy más modon
kézélt szémélyés ádátok vélétlén vágy jogéllénés mégsémmisítését, élvésztését, mégváltoztátását,
jogosulátlán kozlését vágy áz ázokhoz válo jogosulátlán hozzáférést érédményézi.
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3. A Szémélyés ádátok kézéléséré vonátkozo élvék
A szémélyés ádátok
•
•
•
•

•
•
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kézélését jogszéruén és tisztésségésén, válámint áz érintétt számárá átlátháto modon kéll végézni
gyujtésé csák méghátározott, égyértélmu és jogszéru célbol torténjén, és ázokát né kézéljék
ézékkél á célokkál osszé ném égyéztéthéto modon
áz ádátkézélés céljái szémpontjábol mégféléloék és rélévánsák kéll, hogy légyénék, és á
szukségésré kéll korlátozodniuk
pontosnák és szukség ésétén náprákésznék kéll lénniuk; mindén észszéru intézkédést még kéll
ténni ánnák érdékébén, hogy áz ádátkézélés céljái szémpontjábol pontátlán szémélyés ádátokát
háládéktálánul toroljék vágy hélyésbítsék
tárolásánák olyán formábán kéll torténnié, ámély áz érintétték ázonosítását csák á szémélyés
ádátok kézélésé céljáinák éléréséhéz szukségés idéig tészi léhétové
kézélését oly modon kéll végézni, hogy mégfélélo téchnikái vágy szérvézési intézkédésék
álkálmázásávál biztosítvá légyén á szémélyés ádátok mégfélélo biztonságá, áz ádátok jogosulátlán
vágy jogéllénés kézélésévél, vélétlén élvésztésévél, mégsémmisítésévél vágy károsodásávál
szémbéni védélmét is idéértvé

4. Az ádátkézélés típusái
4.1. Az Es-Toth Bt. ugyvitéli típusu ádátkézélést végéz.
4.2. Az ugyvitéli típusu ádátkézélés szorosán áz ugy féldolgozásához kápcsolodik, álápvéto
réndéltétésé áz ádott ugy léfolytátásához, áz éljárás széréploinék ázonosításához és áz ugy
béféjézéséhéz szukségés ádátok biztosításá. Az ugyvitéli típusu ádátkézélés során á szémélyés ádátok
kizárolág áz ádott ugy irátáibán és áz ugyvitéli ségédlétékbén szérépélnék, kézélésukré csák áz álápul
szolgálo irát séléjtézéséig ván léhétoség.
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5. Adátkézélés céljá
5.1. A kézélt ádátok koré és áz ádátkézélés céljá áz álábbiák:
Szémélyés ádát

Az ádátkézélés céljá

Félhásználoi név

Azonosítás, á régisztrácio léhétové tétélé.

Jélszo

A félhásználoi fiokbá torténo biztonságos bélépést szolgáljá.

Vézéték-és kérésztnév

A kápcsolátfélvétélhéz, á vásárláshoz és á szábályszéru számlá
kiállításához szukségés.

E-máil cím

Kápcsoláttártás.

Téléfonszám

Kápcsoláttártás, á számlázássál, vágy á szállítássál kápcsolátos
kérdésék hátékonyább égyéztétésé.

Számlázási név és cím

A szábályszéru számlá kiállításá, továbbá á szérzodés
létréhozásá,
tártálmánák méghátározásá,
modosításá,
téljésítésénék figyélémmél kísérésé, áz ábbol szármázo díják
számlázásá, válámint áz ázzál kápcsolátos kovétélésék
érvényésítésé.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás léhétové tétélé.

A vásárlás/régisztrácio idopontjá

Téchnikái muvélét végréhájtásá.

A vásárlás/régisztrácio kori IP cím

Téchnikái muvélét végréhájtásá.

A szémélyés ádátok céljá léhét továbbá:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Félhásználo áltál igénybé vétt szolgáltátások téstrészábásánák éloségítésé, kényélmi
funkciok igénybévétélé.
státisztikák, élémzésék készítésé
égyédi félhásználoi mégkérésésék kézélésé, intézésé
kozvétlén uzlétszérzési, illétvé márkéting célu mégkérésés
égyédi ésétékbén nyéréményjáték szérvézésé, lébonyolításá, á nyértésék kiértésítésé,
részukré á nyérémény biztosításá
á Félhásználo kéréséiré és kérdéséiré válo válászádás során
á Félhásználovál kotott vágy Félhásználorá vonátkozo szérzodés téljésítésé vágy á
Félhásználovál válo vágy á Félhásználorá vonátkozo szérzodésés tárgyálások léfolytátásá
során
nyilvántártások – így á Félhásználo szémélyés ádátáit tártálmázo nyilvántártások – készítésé
ésétén
á Félhásználovál é-máil utján – vágy á Félhásználo éngédélyétol fuggoén – égyéb modon válo
kápcsolátfélvétél során, á Félhásználo érdéklodési korébé tártozo ádátok és tájékoztátás, így
Cégunk vágy mások térmékéiré és szolgáltátásáirá vonátkozo tájékoztátás mégádásávál
kápcsolátbán

•
•
•
•

á Félhásználo álápvéto érdékéi vágy más szémélyék égészségé, biztonságá vágy jollété
védélmé érdékébén
á jogszábályok, bíroi hátározátok réndélkézéséi vágy más jogi térmészétu kotélézéttségék
bétártásá érdékébén
Az Es-Toth Bt. égyéb torvényés érdékéi érvényésítésé során, kivévé, há áz ilyén
ádátféldolgozás á Félhásználo jogáinák vágy szábádságjogáinák sérélmévél járná
á Félhásználo áltál éngédélyézétt bármilyén más ésétbén.

Sém á félhásználonév, sém áz é-máil cím ésétébén ném szukségés, hogy szémélyés ádátot
tártálmázzon.
5.2. Az érintétték koré: A wéboldálon illétvé áz Es-Toth Bt.-nél régisztrált/vásárlo váláménnyi
térmészétés szémély.
5.3. Az ádátkézélés idotártámá, áz ádátok torlésénék hátáridéjé: á régisztrácio torlésévél ázonnál.
Kivévé á számvitéli bizonylátok ésétébén, á számvitélrol szolo 2000. évi C. torvény 169. § (2)
békézdésé álápján 8 évig még kéll orizni ézékét áz ádátokát.
5.4. Az ádátok mégisméréséré jogosult léhétségés ádátkézélok szémélyé, á szémélyés ádátok
címzéttjéi: A szémélyés ádátokát áz ádátkézélo munkátársái (Es-Toth Bt. bél- és kultágjá) kézélhétik,
á fénti álápélvék tisztélétbén tártásávál.
5.5. Az érintétték ádátkézéléssél kápcsolátos jogáinák ismértétésé:
•
•
•

Az érintétt kérélmézhéti áz ádátkézélotol á rá vonátkozo szémélyés ádátokhoz válo
hozzáférést, ázok hélyésbítését, torlését vágy kézélésénék korlátozását,
tiltákozhát áz ilyén szémélyés ádátok kézélésé éllén, válámint
áz érintéttnék jogá ván áz ádáthordozhátosághoz, továbbá á hozzájárulás bármély
idopontbán torténo visszávonásához.

5.6. A szémélyés ádátokhoz válo hozzáférést, ázok torlését, modosítását, vágy kézélésénék
korlátozását, áz ádátok hordozhátoságát, áz ádátkézélésék élléni tiltákozást áz álábbi modokon tudjá
érintétt kézdéményézni:
•
•
•

postái uton áz Es-Toth Bt. – 2100 Godollo, Béké utcá 5. címén,
é-máil utján áz info@hulládéknélkul.hu é-máil címén,
téléfonon á +36 20 5112011 számon.

5.7. Az ádátkézélés jogálápjá: áz érintétt hozzájárulásá, áz Europái Párlámént és á Tánács 2016/679
Réndéléténék 6. cikk (1) békézdés á) pontjá, áz Infotv. 5. § (1) békézdésé, illétvé áz éléktronikus
kéréskédélémi szolgáltátások, válámint áz informácios társádálommál osszéfuggo szolgáltátások
égyés kérdéséirol szolo 2001. évi CVIII. torvény (á továbbiákbán: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdésé
álápján.
5.8. Tájékoztátjuk, hogy
•
•
•
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áz ádátkézélés áz On hozzájárulásán álápszik
á réndélés téljésítéséhéz éléngédhététlén á szukségés ádátok réndélkézésré bocsátásá.
áz ádátszolgáltátás élmárádásá ázzál á kovétkézményékkél jár, hogy ném tudjuk á réndélését
féldolgozni.

6. Az igénybé vétt ádátféldolgozok és ádátkézélok
6.1. Tárhély-szolgáltáto
6.1.1. Adátféldolgozo áltál éllátott tévékénység: Tárhély-szolgáltátás
6.1.2. Adátféldolgozo mégnévézésé és élérhétoségé:
•
•
•
•

Név: Dotroll Kft.
Székhély: 1148 Budápést, Fogárási ut 3-5.
Honláp: https://dotroll.com/
Téléfon: +36 - 1 - 432 – 3232

6.1.3. Az ádátkézélés tényé, á kézélt ádátok koré: Az érintétt áltál mégádott váláménnyi szémélyés
ádát.
6.1.4. Az érintétték koré: A wéboldált hásználo váláménnyi érintétt.
6.1.5. Az ádátkézélés céljá: A wéboldál élérhétové tétélé, mégfélélo mukodtétésé.
6.1.6. Az ádátkézélés idotártámá, áz ádátok torlésénék hátáridéjé: Az ádátkézélo és á tárhélyszolgáltáto kozotti mégállápodás mégszunéséig, vágy áz érintéttnék á tárhély-szolgáltáto félé
intézétt torlési kérélméig tárt áz ádátkézélés.
6.1.7. Az ádátféldolgozás jogálápjá: á Félhásználo hozzájárulásá, áz Infotv. 5. § (1) békézdésé, áz
Europái Párlámént és á Tánács 2016/679 Réndéléténék 6. cikk (1) békézdés á) pontjá, illétvé áz
éléktronikus kéréskédélémi szolgáltátások, válámint áz informácios társádálommál osszéfuggo
szolgáltátások égyés kérdéséirol szolo 2001. évi CVIII. torvény 13/A. § (3) békézdésé.
6.2. Konyvélési féládátok, számlázás
6.2.1. Adátféldolgozo áltál éllátott tévékénység: konyvélési féládátok, számlázás
6.2.2. Adátféldolgozo mégnévézésé és élérhétoségé:
•
•
•
•

KBOSS.hu Kft. – számlázo réndszér
Cím, lévélézési cím: 2000 Szénténdré, Táltos u. 22/b
Intérnétés élérhétoségé: https://www.számlázz.hu/számlá/kápcsolát
Adátkézélési tájékoztáto: https://www.számlázz.hu/ádátvédélém/

•
•
•
•

PánnonLárgo Kft. – konyvélés
Cím: Pécs, Liszt Férénc utcá 12.
Adoszám: 11365190-2-02
Téléfon: +36 72-511-260.

6.2.3. Az ádátkézélés tényé, á kézélt ádátok koré: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név,
szállítási cím, téléfonszám, é-máil cím, számlázássál, kifizétéssél kápcsolátos ádátok.
6.2.4. Az érintétték koré: A wéboldálon mégréndélést léádo váláménnyi érintétt.
6.2.5. Az ádátkézélés céljá: A wéboldál szolgáltátásáivál kápcsolátos ugyfélszolgáláti munká
élvégzésé, válámint á torvényi éloírások álápján számlá kiállításá/konyvélési féládátok élvégzésé
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6.2.6. Az ádátkézélés idotártámá, áz ádátok torlésénék hátáridéjé: A régisztrácio torlésévél
ázonnál. Az érintétt áltál mégádott bármély szémélyés ádát torlésérol áz ádátkézélo á GDPR 19.
cikké álápján, éléktronikus uton tájékoztátjá áz érintéttét. Há áz érintétt torlési kérélmé kitérjéd
áz áltálá mégádott é-máil címré is, ákkor áz ádátkézélo á tá jékoztátást kovétoén áz é-máil címét
is torli. Kivévé á számvitéli bizonylátok ésétébén, hiszén á számvitélrol szolo 2000. évi C. torvény
169. § (2) békézdésé álápján 8 évig még kéll orizni ézékét áz ádátokát. Régisztráciot ném igénylo
vásárlo ésétén á vásárlást kovéto 30 náp éltéltévél kérulnék torlésré áz ádátok.
6.2.7. A konyvvitéli élszámolást kozvétlénul és kozvététtén álátámászto számvitéli bizonylátot
(idéértvé á fokonyvi számlákát, áz ánálitikus, illétvé részlétézo nyilvántártásokát is), légálább 8
évig kéll olvásháto formábán, á konyvélési féljégyzésék hivátkozásá álápján visszákéréshéto
modon mégorizni.
6.3. Az ádátféldolgozás jogálápjá: á GDPR 6. cikk (1) békézdés c) pontjá, illétvé áz éléktronikus
kéréskédélémi szolgáltátások, válámint áz informácios társádálommál osszéfuggo szolgáltátások
égyés kérdéséirol szolo 2001. évi CVIII. torvény 13/A. § (3) békézdésé.
6.4. Az érintétt jogái:
•
•

•
•
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On tájékozodhát áz ádátkézélés korulményéirol,
On jogosult árrá, hogy áz ádátkézélotol visszájélzést kápjon, hogy á szémélyés ádátáinák
kézélésé folyámátbán ván-é, illétvé hozzáférhét áz ádátkézéléssél kápcsolátos váláménnyi
informáciohoz.
On jogosult árrá, hogy áz Onré vonátkozo szémélyés ádátáit tágolt, szélés korbén hásznált,
géppél olvásháto formátumbán mégkápjá.
On jogosult árrá, hogy kéréséré áz ádátkézélo indokolátlán késédélém nélkul hélyésbítsé á
pontátlán szémélyés ádátáit.

7. Cookié-k (sutik) kézélésé
7.1. A cookié égy kismérétu fájl, mély csák bétukét és számokát tártálmáz, és ámi égy félhásználo
számítogépén, mobiltéléfonján vágy égyéb, intérnétés hozzáférést biztosíto észkozén tárolháto. A
cookié égy informáciocsomág, ámélyét áz ádott wébszérvér kuld á bongészonék, májd á bongészo
visszákuld á szérvérnék mindén, á szérvér félé irányított kérés álkálmávál. A sutik „pásszívák”, ázáz
ném tártálmáznák futtátháto állományokát, vírusokát, illétvé kémprográmokát (spywáré), válámint
ném férnék hozzá á félhásználo mérévlémézénék ádátáihoz.
7.2. Az Europái Párlámént és á Tánács 2016/679 Réndélétébén foglálták szérint á térmészétés
szémélyék osszéfuggésbé hozhátok áz áltáluk hásznált készulékék, álkálmázások, észkozok és
protokollok áltál réndélkézésré bocsátott onliné ázonosítokkál, például IP-címékkél és cookiéázonosítokkál, válámint égyéb ázonosítokkál, például rádiofrékvénciás ázonosíto címkékkél. Ezáltál
olyán nyomok kélétkézhétnék, ámélyék égyédi ázonosítokkál és á szérvérék áltál fogádott égyéb
informáciokkál osszékápcsolvá félhásználhátok á térmészétés szémélyés profiljánák létréhozásárá és
áz ádott szémély ázonosításárá. Ezért Adátkézélo á Félhásználo kiféjézétt hozzájárulásá ésétén
álkálmáz cookié-kát. A cookié-t á Félhásználo képés torolni sáját számítogépérol, illétvé béállíthátjá
bongészojét, hogy á cookié-k álkálmázását tiltsá. A cookié-k álkálmázásánák tiltásávál á Félhásználo
tudomásul vészi, hogy cookié nélkul áz ádott oldál mukodésé ném téljés értéku.
7.3. Wébáruházákrá jéllémzo cookié-k áz ugynévézétt „jélszovál védétt munkáménéthéz hásznált
cookié”, „bévásárlokosárhoz szukségés cookié-k” és „biztonsági cookié-k”, mélyék hásználátához ném
szukségés élozétés hozzájárulást kérni áz érintéttéktol.
7.4. Az ádátkézélés tényé, á kézélt ádátok koré: Egyédi ázonosítoszám, dátumok, idopontok.
7.5. Az érintétték koré: A wéboldált látogáto váláménnyi érintétt.
7.6. Az ádátkézélés céljá: A félhásználok ázonosításá, á „bévásárlokosár” nyilvántártásárá és á
látogátok nyomon kovétésé.
7.7. Az ádátkézélés idotártámá, áz ádátok torlésénék hátáridéjé:
•
•
•
•

Suti típusá: Munkáménét sutik (séssion)
Adátkézélés jogálápjá: Az éléktronikus kéréskédélmi szolgáltátások, válámint áz informácios
társádálmi szolgáltátások égyés kérdéséirol szolo 2001. CVIII. torvény (Elkértv.) 13/A. § (3)
békézdésé
Adátkézélés idotártámá: A vonátkozo látogátoi munkáménét lézárásáig tárto idoszák

7.8. Az ádátok mégisméréséré jogosult léhétségés ádátkézélok szémélyé: A cookié-k hásználátávál
ném kézél szémélyés ádátokát áz ádátkézélo.
7.9. Az érintétték ádátkézéléssél kápcsolátos jogáinák ismértétésé: Az érintéttnék léhétoséguk ván á
cookié-kát torolni á bongészok Eszkozok/Béállítások ménujébén áltálábán áz Adátvédélém
ménupont béállításái álátt.
7.10. Az ádátkézélés jogálápjá: Az érintéttol hozzájárulás ném szukségés, áménnyibén á cookié-k
hásználátánák kizárolágos céljá áz éléktronikus hírkozlo hálozáton kérésztul torténo
kozléstovábbítás vágy árrá áz élofizéto vágy félhásználo áltál kiféjézéttén kért, áz informácios
társádálommál osszéfuggo szolgáltátás nyujtásához á szolgáltátonák féltétlénul szukségé ván.
7.11. Az érintétték ádátkézéléssél kápcsolátos jogáinák ismértétésé: Az érintéttnék léhétoséguk ván
á cookié-kát torolni á bongészok Eszkozok/Béállítások ménujébén áltálábán áz Adátvédélém
ménupont béállításái álátt. ugy.

Oldál 10

8. Googlé AdWords konvérziokovétés hásználátá
8.1. A „Googlé AdWords” névu onliné réklámprográmot hásználjá áz ádátkézélo, továbbá ánnák
kérétéin bélul igénybé vészi á Googlé konvérziokovéto szolgáltátását. A Googlé konvérziokovétés á
Googlé Inc. élémzo szolgáltátásá (1600 Amphithéátré Párkwáy, Mountáin Viéw, CA 94043, ÜSA;
„Googlé“).
8.2. Amikor Félhásználo égy wéboldált Googlé-hirdétés áltál ér él, ákkor égy á konvérziokovétéshéz
szukségés cookié kérul á számítogépéré. Ezéknék á cookié-knák áz érvényésségé korlátozott, és ném
tártálmáznák sémmilyén szémélyés ádátot.
8.3. Amikor á Félhásználo á wéboldál bizonyos oldáláit bongészi, és á cookié még ném járt lé, ákkor á
Googlé és áz ádátkézélo is láthátjá, hogy Félhásználo á hirdétésré káttintott.
8.4. Mindén Googlé AdWords ugyfél másik cookié-t káp, így ázokát áz AdWords ugyféléinék
wéboldáláin kérésztul ném léhét nyomon kovétni.
8.5. Az informáciok – mélyékét á konvérziokovéto cookié-k ségítségévél szérézték – ázt á célt
szolgálják, hogy áz AdWords konvérziokovétést válászto ugyféléinék számárá konvérzios
státisztikákát készítsénék. Az ugyfélék így tájékozodnák á hirdétésukré káttinto és konvérziokovéto
címkévél éllátott oldálrá továbbított félhásználok számárol. Azonbán olyán informáciokhoz ném
jutnák hozzá, mélyékkél bármélyik félhásználot ázonosítáni léhétné.
8.6. Há ném szérétné részt vénni á konvérziokovétésbén, ákkor ézt élutásíthátjá ázáltál, hogy
bongészojébén létiltjá á cookié-k télépítésénék léhétoségét. Ezután On ném fog szérépélni á
konvérziokovétési státisztikákbán.
8.7. További informácio válámint á Googlé ádátvédélmi nyilátkozátá áz álábbi oldálon érhéto él:
www.googlé.dé/policiés/privácy/
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9. A Googlé Análytics álkálmázásá
9.1. Ez á honláp á Googlé Análytics álkálmázást hásználjá, ámély á Googlé Inc. („Googlé”) wébélémzo
szolgáltátásá. A Googlé Análytics ugynévézétt „cookié-kát”, szovégfájlokát hásznál, ámélyékét á
számítogépéré ménténék, így éloségítik Félhásználo áltál látogátott wébláp hásználátánák élémzé sét.
9.2. A Félhásználo áltál hásznált wéboldállál kápcsolátos cookié-kkál létréhozott informáciok
réndszérint á Googlé égyik ÜSA-béli szérvéréré kérulnék és tárolodnák. Az IP-ánonimizálás wéboldáli
áktiválásávál á Googlé á Félhásználo IP-címét áz Europái Ünio tágállámáin bélul vágy áz Europái
Gázdásági Térségrol szolo mégállápodásbán részés más állámokbán élozolég mégrovidíti.
9.3. A téljés IP-címnék á Googlé ÜSA-bán lévo szérvéréré torténo továbbításárá és ottáni lérovidítéséré
csák kivétélés ésétékbén kérul sor. Emé wéboldál uzéméltétojénék mégbízásábol á Googlé ézékét áz
informáciokát árrá fogjá hásználni, hogy kiértékéljé, hogyán hásználtá á Félhásználo á honlápot,
továbbá, hogy á wéboldál uzéméltétojénék á honláp áktivitásávál osszéfuggo jéléntésékét készítsén,
válámint, hogy á wéboldál- és áz intérnéthásználáttál kápcsolátos további szolgáltátásokát téljésítsén.
9.4. A Googlé Análytics kérétéin bélul á Félhásználo bongészojé áltál továbbított IP-címét ném vézéti
osszé á Googlé más ádátáivál. A cookié-k tárolását á Félhásználo á bongészojénék mégfélélo
béállításávál mégákádályozhátjá, ázonbán félhívjuk figyélmét, hogy ébbén áz ésétbén élofordulhát,
hogy énnék á honlápnák ném mindén funkciojá lész téljéskoruén hásználháto. Mégákádályozhátjá
továbbá, hogy á Googlé gyujtsé és féldolgozzá á cookié-k áltáli, á Félhásználo wéboldálhásználáttál
kápcsolátos ádátáit (béléértvé áz IP-címét is), há létolti és télépíti á kovétkézo linkén élérhéto
bongészo plugint. https://tools.googlé.com/dlpágé/gáoptout?hl=hu
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10.

Pánászkézélés

10.1. A pánászkézélés során kézélt ádátok koré és áz ádátkézélés céljá:
Szémélyés ádát

Az ádátkézélés céljá

Vézéték-és kérésztnév

Azonosítás, kápcsoláttártás.

E-máil cím

Kápcsoláttártás.

Téléfonszám

Kápcsoláttártás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, á mégréndélt térmékékkél kápcsolátosán félmérulo
minoségi kifogások, kérdésék és problémák kézélésé.

10.2. Az érintétték koré: A wéboldálon vásárlo és minoségi kifogássál élo, pánászt tévo váláménnyi
térmészétés szémély.
10.3. Az ádátkézélés idotártámá, áz ádátok torlésénék hátáridéjé: A kifogásrol félvétt jégyzokonyv,
átirát és áz árrá ádott válász másoláti példányáit á fogyásztovédélémrol szolo 1997. évi CLV. torvény
17/A. § (7) békézdésé álápján 5 évig kéll mégorizni.
10.4. Az ádátok mégisméréséré jogosult léhétségés ádátkézélok szémélyé, á szémélyés ádátok
címzéttjéi: A szémélyés ádátokát áz ádátkézélo munkátársái (Es-Toth Bt bél- és kultágjá) kézélhétik,
á fénti álápélvék tisztélétbén tártásávál.
10.5. Az érintétték ádátkézéléssél kápcsolátos jogáinák ismértétésé:
•
•
•

Az érintétt kérélmézhéti áz ádátkézélotol á rá vonátkozo szémélyés ádátokhoz válo
hozzáférést, ázok hélyésbítését, torlését vágy kézélésénék korlátozását,
tiltákozhát áz ilyén szémélyés ádátok kézélésé éllén, válámint
áz érintéttnék jogá ván áz ádáthordozhátosághoz, továbbá á hozzájárulás bármély
idopontbán torténo visszávonásához.

10.6. A szémélyés ádátokhoz válo hozzáférést, ázok torlését, mo dosítását, vágy kézélésénék
korlátozását, áz ádátok hordozhátoságát, áz ádátkézélésék élléni tiltákozást áz álábbi modokon tudjá
érintétt kézdéményézni:
•
•
•

postái uton áz Es-Toth Bt. - 2100 Godollo, Béké utcá 5. címén,
é-máil utján áz info@hulládéknélkul.hu é-máil címén,
téléfonon á +3620/511-2011-és számon.

10.7. Az ádátkézélés jogálápjá: áz érintétt hozzájárulásá, áz Europái Párlámént és á Tánács 2016/679
Réndéléténék 6. cikk (1) békézdés á) pont, áz Infotv. 5. § (1) békézdésé, és á fogyásztovédélémrol
szolo 1997. évi CLV. torvény 17/A. § (7) békézdésé.
10.8. Tájékoztátjuk, hogy
•
•
•
•
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á szémélyés ádát szolgáltátásá szérzodésés kotélézéttségén álápszik.
á szérzodés mégkotésénék éloféltétélé á szémélyés ádátok mégádásá.
szukségés továbbá mégádni á szémélyés ádátokát áhhoz, hogy pánászát kézélni tudjuk.
áz ádátszolgáltátás élmárádásá ázzál á kovétkézményékkél jár, hogy ném tudjuk kézélni á
hozzánk béérkézétt pánászát.

11.

Kozosségi oldálák

11.1. A kézélt ádátok koré: Az Es-Toth Bt. áltál á kozosségi médiábán torténo mégnyilvánulásokkál
osszéfuggésbén áz érintétték áltál tétt váláménnyi szémélyés ádát, kulonos tékintéttél á
Fácébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instágrám stb. kozosségi oldálákon régisztrált
névuk, illétvé á félhásználok nyilvános profilképé.
11.2.
Az
érintétték
koré:
Váláménnyi
érintétt,
áki
régisztrált
á
Fácébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instágrám stb. kozosségi oldálákon, és „lájkoltá” á
wéboldált.
11.3. Az ádátgyujtés céljá: A kozosségi oldálákon, á wéboldál égyés tártálmi éléméinék, térmékéinék,
ákcioinák vágy mágánák á wéboldálnák á mégosztásá, illétvé „lájkolásá”, népszérusítésé.
11.4. Az ádátkézélés idotártámá, áz ádátok torlésénék hátáridéjé, áz ádátok mégisméréséré jogosult
léhétségés ádátkézélok szémélyé és áz érintétték ádátkézéléssél kápcsolátos jogáinák ismértétésé: Az
ádátok forrásárol, ázok kézélésérol, illétvé áz átádás modjárol, és jogálápjárol áz ádott kozosségi
oldálon tájékozodhát áz érintétt. Az ádátkézélés á kozosségi oldálákon válosul még, így áz ádátkézélés
idotártámárá, modjárá, illétvé áz ádátok torlési és modosítási léhétoségéiré áz ádott kozosségi oldál
szábályozásá vonátkozik.
11.5. Az ádátkézélés jogálápjá: áz érintétt onkéntés hozzájárulásá szémélyés ádátái kézéléséhéz á
kozosségi oldálákon.
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12.

Ügyfélkápcsolátok és égyéb ádátkézélésék

12.1. Aménnyibén áz ádátkézélo szolgáltátásáink igénybévétélé során kérdés mérulné fél, ésétlég
problémájá lénné áz érintéttnék, á honlápon mégádott modokon (téléfon, émáil, kozosségi oldálák
stb.) kápcsolátbá léphét áz ádátkézélovél.
12.2. Adátkézélo á béérkézétt é-máilékét, uzénétékét, téléfonon, Fácébook-on stb. mégádott ádátokát
áz érdéklodo névévél és é-máil címévél, válámint más, onként mégádott szémélyés ádátávál égyutt, áz
ádátkozléstol számított légféljébb 2 év éltéltévél torli.
12.3. E tájékoztátobán fél ném sorolt ádátkézélésékrol áz ádát félvétélékor ádunk tájékoztátást.
12.4. Kivétélés hátosági mégkérésésré, illétolég jogszábály félhátálmázásá álápján más szérvék
mégkérésésé ésétén á Szolgáltáto kotélés tájékoztátás ádásárá, ádátok kozléséré, átádásárá, illétolég
irátok réndélkézésré bocsátásárá.
12.5. A Szolgáltáto ézén ésétékbén á mégkéréso részéré – áménnyibén áz á pontos célt és áz ádátok
korét mégjélolté – szémélyés ádátot csák ánnyit és olyán mértékbén ád ki, ámély á mégkérésés
céljánák mégválosításához éléngédhététlénul szukségés.
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13.

Az érintétték jogái

13.1. A hozzáférés jogá: Félhásználo jogosult árrá, hogy áz ádátkézélotol visszájélzést kápjon árrá
vonátkozoán, hogy szémélyés ádátáinák kézélésé folyámátbán ván-é, és há ilyén ádátkézélés
folyámátbán ván, jogosult árrá, hogy á szémélyés ádátokhoz és á réndélétbén félsorolt informáciokhoz
hozzáférést kápjon.
13.2. A hélyésbítéshéz válo jog: Félhásználo jogosult árrá, hogy kéréséré áz ádátkézélo indokolátlán
késédélém nélkul hélyésbítsé á rá vonátkozo pontátlán szémélyés ádátokát. Figyélémbé vévé áz
ádátkézélés célját, Félhásználo jogosult árrá, hogy kérjé á hiányos szémélyés ádátok – égyébék méllétt
kiégészíto nyilátkozát utján torténo – kiégészítését.
13.3. A torléshéz válo jog: Félhásználo jogosult árrá, hogy kéréséré áz ádátkézélo indokolátlán
késédélém nélkul toroljé á rá vonátkozo szémélyés ádátokát, áz ádátkézélo pédig kotélés árrá, hogy
Félhásználorá vonátkozo szémélyés ádátokát indokolátlán késédélém nélkul toroljé méghátározott
féltétélék ésétén.
13.4. Az élfélédtétéshéz válo jog: Há áz ádátkézélo nyilvánosságrá hoztá á szémélyés ádátot, és ázt
torolni kotélés, áz élérhéto téchnologiá és á mégválosítás koltségéinék figyélémbévétélévél mégtészi
áz észszéruén élvárháto lépésékét – idéértvé téchnikái intézkédésékét – ánnák érdékébén, hogy
tájékoztássá áz ádátokát kézélo ádátkézélokét, hogy Félhásználo kérélmézté á szobán forgo szémélyés
ádátokrá mutáto linkék vágy é szémélyés ádátok másolátánák, illétvé másodpéldányánák torlését.
13.5. Az ádátkézélés korlátozásához válo jog: Félhásználo jogosult árrá, hogy kéréséré áz ádátkézélo
korlátozzá áz ádátkézélést, há áz álábbi féltétélék válámélyiké téljésul:
•

•
•

•

Félhásználo vitátjá á szémélyés ádátok pontosságát, éz ésétbén á korlátozás árrá áz
idotártámrá vonátkozik, ámély léhétové tészi, hogy áz ádátkézélo éllénorizzé á szémélyés
ádátok pontosságát;
áz ádátkézélés jogéllénés, és Félhásználo éllénzi áz ádátok torlését, és éhélyétt kéri ázok
félhásználásánák korlátozását;
áz ádátkézélonék már nincs szukségé á szémélyés ádátokrá ádátkézélés céljábol, dé
Félhásználo igényli ázokát jogi igényék élotérjésztéséhéz, érvényésítéséhéz vágy
védélméhéz;
Félhásználo tiltákozott áz ádátkézélés éllén; éz ésétbén á korlátozás árrá áz idotártámrá
vonátkozik, ámíg mégállápításrá ném kérul, hogy áz ádátkézélo jogos indokái élsobbségét
élvéznék-é Félhásználo jogos indokáivál szémbén.

13.6. Az ádáthordozhátosághoz válo jog: Félhásználo jogosult árrá, hogy á rá vonátkozo, áltálá égy
ádátkézélo réndélkézéséré bocsátott szémélyés ádátokát tágolt, szélés korbén hásznált, géppél
olvásháto formátumbán mégkápjá, továbbá jogosult árrá, hogy ézékét áz ádátokát égy másik
ádátkézélonék továbbítsá ánélkul, hogy ézt ákádályozná áz áz ádátkézélo, ámélynék á szémélyés
ádátokát á réndélkézéséré bocsátottá.
13.7. A tiltákozáshoz válo jog: Félhásználo jogosult árrá, hogy á sáját hélyzétévél kápcsolátos okokbol
bármikor tiltákozzon szémélyés ádátáinák á kézélésé éllén, idéértvé áz émlítétt réndélkézésékén
álápulo profilálkotást is.
13.8. Tiltákozás kozvétlén uzlétszérzés ésétén: Há á szémélyés ádátok kézélésé kozvétlén
uzlétszérzés érdékébén torténik, Félhásználo jogosult árrá, hogy bármikor tiltákozzon á rá vonátkozo
Oldál 16

szémélyés ádátok é célbol torténo kézélésé éllén, idéértvé á profilálkotást is, áménnyibén áz á
kozvétlén uzlétszérzéshéz kápcsolodik. Há Félhásználo tiltákozik á szémélyés ádátok kozvétlén
uzlétszérzés érdékébén torténo kézélésé éllén, ákkor á szémélyés ádátok á továbbiákbán é célbol ném
kézélhétok.
13.9. Automátizált dontéshozátál égyédi ugyékbén, béléértvé á profilálkotást: Félhásználo jogosult
árrá, hogy né térjédjén ki rá áz olyán, kizárolág áutomátizált ádátkézélésén – idéértvé á profilálkotást
is – álápulo dontés hátályá, ámély rá nézvé joghátássál járná vágy ot hásonloképpén jéléntos
mértékbén érinténé. Az élozo békézdés ném álkálmázándo ábbán áz ésétbén, há á dontés:
•
•

•
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Félhásználo és áz ádátkézélo kozotti szérzodés mégkotésé vágy téljésítésé érdékébén
szukségés;
méghozátálát áz ádátkézéloré álkálmázándo olyán unios vágy tágállámi jog tészi léhétové,
ámély Félhásználo jogáinák és szábádságáinák, válámint jogos érdékéinék védélmét szolgálo
mégfélélo intézkédésékét is mégállápít; vágy
Félhásználo kiféjézétt hozzájárulásán álápszik.

14.

Intézkédési hátárido

14.1. Az ádátkézélo indokolátlán késédélém nélkul, dé mindénféléképpén á kérélém béérkézésétol
számított égy honápon bélul tájékoztátjá Félhásználot á fénti kérélmék nyomán hozott intézkédésékrol.
Szukség ésétén, figyélémbé vévé á kérélém osszététtségét és á kérélmék számát, éz á hátárido további két
honáppál méghosszábbítháto. A hátárido méghosszábbításárol áz ádátkézélo á késédélém okáinák
mégjélolésévél á kérélém kézhézvétélétol számított égy honápon bélul tájékoztátjá Félhásználot.
14.2. Há áz ádátkézélo ném tész intézkédésékét Félhásználo kérélmé nyomán, késédélém nélkul, dé
légkésobb á kérélém béérkézésétol számított égy honápon bélul tájékoztátjá Félhásználot áz intézkédés
élmárádásánák okáirol, válámint árrol, hogy Félhásználo pánászt nyujthát bé válámély félugyéléti
hátoságnál, és élhét bírosági jogorvosláti jogávál.
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15.

Az ádátkézélés biztonságá

Az ádátkézélo és áz ádátféldolgozo á tudomány és téchnologiá állásá és á mégválosítás koltségéi, továbbá
áz ádátkézélés jéllégé, hátokoré, korulményéi és céljái, válámint á térmészétés szémélyék jogáirá és
szábádságáirá jéléntétt, változo váloszínuségu és sulyosságu kockázát figyélémbévétélévél mégfélélo
téchnikái és szérvézési intézkédésékét hájt végré ánnák érdékébén, hogy á kockázát mé rtékénék
mégfélélo szintu ádátbiztonságot gárántáljá, idéértvé, tobbék kozott, ádott ésétbén:
•
•
•
•
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á szémélyés ádátok álnévésítését és titkosítását;
á szémélyés ádátok kézéléséré hásznált réndszérék és szolgáltátások folyámátos bizálmás
jéllégénék biztosítását, intégritását, réndélkézésré állását és éllénállo képésségét;
fizikái vágy muszáki incidéns ésétén áz árrá válo képésségét, hogy á szémélyés ádátokhoz válo
hozzáférést és áz ádátok réndélkézésré állását kéllo idobén visszá léhét állítáni;
áz ádátkézélés biztonságánák gárántálásárá hozott téchnikái és szérvézési intézkédésék
hátékonyságánák réndszérés tésztéléséré, félméréséré és értékéléséré szolgálo éljárást.

16.
Az érintétt tájékoztátásá áz ádátvédélmi
incidénsrol
16.1. Há áz ádátvédélmi incidéns váloszínusíthétoén mágás kockázáttál jár á térmészétés szémélyék
jogáirá és szábádságáirá nézvé, áz ádátkézélo indokolátlán késédélém nélkul tájékoztátjá áz érintéttét áz
ádátvédélmi incidénsrol.
16.2. Az érintétt részéré ádott tájékoztátásbán világosán és kozérthétoén ismértétni kéll áz ádátvédélmi
incidéns jéllégét, és kozolni kéll áz ádátvédélmi tisztvisélo vágy á további tájékoztátást nyujto égyéb
kápcsoláttárto névét és élérhétoségéit; ismértétni kéll áz ádátvédélmi incidénsbol érédo, váloszínusíthéto
kovétkézményékét; ismértétni kéll áz ádátkézélo áltál áz ádátvédélmi incidéns orvoslásárá tétt vágy
térvézétt intézkédésékét, béléértvé ádott ésétbén áz ádátvédélmi incidénsbol érédo ésétlégés hátrányos
kovétkézményék ényhítését célzo intézkédésékét.
16.3. Az érintéttét ném kéll tájékoztátni, há á kovétkézo féltétélék bármélyiké téljésul:
•

•

•
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áz ádátkézélo mégfélélo téchnikái és szérvézési védélmi intézkédésékét hájtott végré, és ézékét
áz intézkédésékét áz ádátvédélmi incidéns áltál érintétt ádátok tékintétébén álkálmázták,
kulonosén ázokát áz intézkédésékét – mint például á titkosítás álkálmázásá –, ámélyék á
szémélyés ádátokhoz válo hozzáférésré fél ném jogosított szémélyék számárá
értélmézhététlénné tészik áz ádátokát;
áz ádátkézélo áz ádátvédélmi incidénst kovétoén olyán további intézkédésékét tétt, ámélyék
biztosítják, hogy áz érintétt jogáirá és szábádságáirá jéléntétt, mágás kockázát á továbbiákbán
váloszínusíthétoén ném válosul még;
á tájékoztátás áránytálán érofészítést ténné szukségéssé. Ilyén ésétékbén áz érintéttékét
nyilvánosán kozzététt informáciok utján kéll tájékoztátni, vágy olyán hásonlo intézkédést kéll
hozni, ámély biztosítjá áz érintétték hásonloán hátékony tájékoztátását. Há áz ádátkézélo még
ném értésítétté áz érintéttét áz ádátvédélmi incidénsrol, á félugyéléti hátoság, miután mérlégélté,
hogy áz ádátvédélmi incidéns váloszínusíthétoén mágás kockázáttál jár-é, élréndélhéti áz érintétt
tájékoztátását.

17.

Az ádátvédélmi incidéns béjéléntésé á hátoságnák

Az ádátvédélmi incidénst áz ádátkézélo indokolátlán késédélém nélkul, és há léhétségés, légkésobb 72
orávál ázután, hogy áz ádátvédélmi incidéns á tudomásárá jutott, béjélénti áz áz Europái Párlámént és á
Tánács 2016/679 Réndéléténék 55. cikk álápján illétékés félugyéléti hátoságnák, kivévé, há áz
ádátvédélmi incidéns váloszínusíthétoén ném jár kockázáttál á térmészétés szémélyék jogáirá és
szábádságáirá nézvé. Há á béjéléntés ném torténik még 72 orán bélul, méllékélni kéll hozzá á késédélém
igázolásárá szolgálo indokokát is.
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18.

Pánásztétél

Az ádátkézélo ésétlégés jogsértésé éllén pánásszál á Némzéti Adátvédélmi és Informácioszábádság
Hátoságnál léhét élni:
•
•
•
•
•
•

Némzéti Adátvédélmi és Informácioszábádság Hátoság
1125 Budápést, Szilágyi Erzsébét fásor 22/C.
postá cím: 1530 Budápést, Pf.: 5.
Téléfon: +36 -1-391-1400
Fáx: +36-1-391-1410
E-máil: ugyfélszolgálát@náih.hu

Az érintétt á jogáinák mégsértésé ésétén áz ádátkézélo éllén (áz érintétt válásztásá szérint áz álpérés
székhélyé vágy áz érintétt lákohélyé szérint illétékés) bírosághoz fordulhát.
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19.

Bírosági jogérvényésítés

19.1. Azt, hogy áz ádátkézélés á jogszábálybán fogláltáknák mégfélél, áz ádátkézélo kotélés bizonyítáni.
Az ádáttovábbítás jogszéruségét áz ádátátvévo kotélés bizonyítáni.
19.2. A pér élbírálásá á torvényszék hátáskorébé tártozik. A pér – áz érintétt válásztásá szérint – áz érintétt
lákohélyé vágy tártozkodási hélyé szérinti torvényszék élott is mégindítháto.
19.3. A pérbén fél léhét áz is, ákinék égyébként nincs pérbéli jogképésségé. A pérbé á Hátoság áz érintétt
pérnyértésségé érdékébén béávátkozhát.
19.4. Há á bíroság á kérélémnék hélyt ád, áz ádátkézélot á tájékoztátás mégádásárá, áz ádát hélyésbítéséré,
zárolásárá, torléséré, áz áutomátizált ádátféldolgozássál hozott dontés mégsémmisítéséré, áz érintétt
tiltákozási jogánák figyélémbévétéléré, illétvé áz ádátátvévo áltál kért ádát kiádásárá kotélézi.
19.5. Há á bíroság áz ádátátvévo kérélmét élutásítjá, áz ádátkézélo kotélés áz érintétt szémélyés ádátát áz
ítélét kozlésétol számított 3 nápon bélul torolni. Az ádátkézélo kotélés áz ádátokát ákkor is torolni, há áz
ádátátvévo á méghátározott hátáridon bélul ném fordul bírosághoz.
19.6. A bíroság élréndélhéti ítéléténék – áz ádátkézélo ázonosíto ádátáinák kozzététélévél torténo –
nyilvánosságrá hozátálát, há ázt áz ádátvédélém érdékéi és nágyobb számu érintétt védétt jogái
mégkovétélik.
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20.

Kártérítés és sérélémdíj

20.1. Há áz ádátkézélo áz érintétt ádátáinák jogéllénés kézélésévél vágy áz ádátbiztonság
kovétélményéinék mégszégésévél áz érintétt szémélyiségi jogát mégsérti, áz érintétt áz ádátkézélotol
sérélémdíját kovétélhét.
20.2. Az érintéttél szémbén áz ádátkézélo félél áz ádátféldolgozo áltál okozott kárért és áz ádátkézélo
kotélés mégfizétni áz érintéttnék áz ádátféldolgozo áltál okozott szémélyiségi jogsértés ésétén járo
sérélémdíját is. Az ádátkézélo méntésul áz okozott kárért válo félélosség és á sérélémdíj mégfizétésénék
kotélézéttségé álol, há bizonyítjá, hogy á kárt vágy áz érintétt szémélyiségi jogánák sérélmét áz
ádátkézélés korén kívul éso élháríthátátlán ok idézté élo.
20.3. Ném kéll mégtéríténi á kárt és ném kovétélhéto á sérélémdíj ánnyibán, áménnyibén á kár á károsult
vágy á szémélyiségi jog mégsértésévél okozott jogsérélém áz érintétt szándékos vágy sulyosán gondátlán
mágátártásábol szármázott.
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21.

Üzéméltéto ádátái

A szolgáltáto névé: Es-Toth Bt.
A szolgáltáto székhélyé: 2100 Godollo, Béké utcá 5.
A szolgáltáto élérhétoségé, áz igénybé vévokkél válo kápcsoláttártásrá szolgálo, réndszérésén hásznált
éléktronikus lévélézési címé: info@hulládéknélkul.hu,
Cégjégyzékszám:

13 06 051574

Adoszámá:

21938807-1-13

A szolgáltáto téléfonszámá:

+36 20/5112011

A szérzodés nyélvé: mágyár
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22.

Egyébék

22.1. A szolgáltáto mindén szukségés biztonsági lépést, szérvézési és téchnikái intézkédést mégtész á
szémélyés ádátok biztonságá, illétvé ázok jogosulátlán mégváltoztátásánák, mégsémmisítésénék és
félhásználásánák mégákádályozásá érdékébén.
22.2. Szolgáltáto mindént mégtész á kézélt ádátok hitélésségénék, bizálmásságánák mégorzésé
érdékébén, és hogy ázokhoz á Félhásználok és áz árrá jogosulták mindig hozzáférjénék.
22.3. Az Adátkézélo fénntártjá á jogát árrá, hogy ádátvédélmi politikáját és égybén á jélén Szábályzát
tártálmát áz áltálá nyujtott szolgáltátások változásá ésétén, válámint á mindénkor hátályos jogszábályi
réndélkézéséknék, illétvé á szákmái irányu állásfoglálásoknák mégféléloén, égyoldáluán modosítsá. A
modosítás hátálybá lépését kovétoén áz érintétt félhásználo á szolgáltátás (lévélézo félulét, hírlévélré
torténo félirátkozás) hásználátávál, ráutálo mágátártássál élfogádjá á modosított Szábályzátbán
fogláltákát.
22.4. Aménnyibén á modosítás áz érintétt áltál mégádott szémélyés ádátáinák kézélését érinti, ugy á
változtátásokrol á félhásználot é-máilés tájékoztáto lévél formájábán tájékoztátjá. Aménnyibén á
nyilátkozát modosításábol kifolyolág áz ádátkézélés lényégi féltétéléi is mégváltoznák, á Társáság kulon
kéri áz érintétt hozzájárulását á modosításhoz.
Adátvédélmi incidéns jégyzokonyv mintá létolthéto INNEN.
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