ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.1 A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 503/2012. (VIII. 17.) számú
határozatával döntött a Koronás Parklétrehozásáról és a KDOP-2.1.1/B-12 kódjelű pályázaton való
indulásról, és - a pályázati felhívás kötelező elemeként - együttműködő partnerként a Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft. bevonásáról és az együttműködési megállapodás megkötéséről.
Ezen előzmény alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) együttműködési megállapodást kötöttek
egymással. A megállapodás alapján Szolgáltatót az önkormányzat a pályázatban megjelölt attrakciók,
programok parkon belüli megvalósításában és szervezésében való közreműködésével bízta meg. E
közreműködés körében a Szolgáltató feladata többek között a www.koronáspark.hu honlap technikai
működtetése. E honlapra kerülnek feltöltésre a Koronás Parkban elérhető programok, illetve e
honlap segítségével valósítja meg a Szolgáltató a programokra vonatkozó megrendelések fogadását,
illetve a jegyértékesítést.
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (székhely: 8000
Székesfehérvár Szent Vendel u. 17/A., adószám: 14823495-2-07) www.koronáspark.hu honlapján
nyújtott szolgáltatások igénybe vétele során követett adatkezelési eljárásokat és adatkezelési
elveket, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A weboldal a működtetése során a honlapra látogatók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait
kezeli.
A jelen tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által a honlapján nyújtott szolgáltatások minden
területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák személyes adatainak gépi és kézi
feldolgozása
során
(adatvédelem).
A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
1.2 FOGALMAK
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve
- azonosítható természetes személy.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
- jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Székhely és levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Szent Vendel u. 17/a
Telefonszám: +36 22/202-202
Email cím: info@koronaspark.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Nyulasi Tamás
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a
Telefonszáma: 22/202-202
E-mail címe: adatvedelem@varosgondnoksag.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖREI
3.1. Technikai adatok:
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a
Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói
adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.
3.2. Cookie
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t –azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt– küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője
egyedileg azonosítható lesz.
3.21 Alkalmazott cookie-k:
•
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan
törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói
vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
•
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói
élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek
tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
•
Biztonsági cookie: Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Adsense és Webmestereszközök). A
mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
3.22 Elérhetőségük:
www.google.com/analytics
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon
és céllal mérje, kérjük, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy a böngészőben
•
•
•
•

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.3. Közösségi hálózatok beépülő moduljai:
Szolgáltatásaink közösségi hálózatok beépülő moduljait is használják (a továbbiakban: Beépülő
modulok). Beépülő modult tartalmazó Szolgáltatás használatakor eszközéről adatok továbbítására
kerülhet sor közvetlenül a közösségi hálózat szolgáltatójához. A Beépülő modulok által gyűjtött
adatokra nincs befolyásunk. Ha bejelentkezik egy közösségi hálózatba, közösségi hálózati fiókja
tükrözheti Szolgáltatásaink használatát. Ha műveleteket végez a Beépülő modulokkal, például a
„Tetszik”, „Követés” vagy „Megosztás” pontra kattint, vagy hozzászólást ír, az adatok automatikusan
megjelenhetnek a közösségi hálózati profilján. A Beépülő modulok még abban az esetben is
továbbíthatják IP-címét a közösségi hálózatok szolgáltatói számára, ha nem jelentkezik be közösségi
hálózati fiókjába. Kérjük, ezt vegye figyelembe Szolgáltatásaink használatakor.
Az alábbiakban információkat találhat a szolgáltatásainkban használt Beépülő modulok közösségi
hálózati szolgáltatóiról (a továbbiakban: Szolgáltatók).
A Szolgáltatásokban használt Beépülő modulok szolgáltatói: amennyiben az alábbi közösségi
hálózatok közül egynek vagy többnek tagjaként nem szeretné, hogy a Szolgáltató összekapcsolja a
már általa tárolt tagsági adatait a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos adataival, akkor a
Szolgáltatások használata előtt jelentkezzen ki a közösségi hálózatból.
Facebook - Adatkezelő: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin,
Ireland (a továbbiakban: „Facebook”). További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának
webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.
Add to Any: További információkat a Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a
https://www.addtoany.com/privacy a címen találhat.
3.4. Harmadik felek hivatkozásai és termékei szolgáltatásainkban
Szolgáltatásaink harmadik felek ellenőrzésünkön kívül álló webhelyeire és szolgáltatásaira
hivatkozhatnak. A webhelyek és egyéb szolgáltatások által gyűjtött adatok biztonságáért és
védelméért nem vállalunk felelősséget. Legyen körültekintő, és olvassa el a harmadik felek azon
webhelyeinek és szolgáltatásainak adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeket használ.
Lehetővé tesszük a tartalomszolgáltatók által szolgáltatott videótartalmak megtekintését.
Egyes harmadik felek hirdetéseket szolgáltathatnak, vagy nyomon követhetik, hogy mely
hirdetéseket tekintik meg a felhasználók, milyen gyakran tekintik meg azokat, és mit tesznek a
megtekintésük után.
Lehetővé tesszük felhasználóink számára Szolgáltatásaink bizonyos anyagainak megosztását
másokkal a közösségi hálózati szolgáltatások, például Facebook segítségével.
Ezen harmadik felek gyűjthetnek vagy megkaphatnak bizonyos adatokat a Szolgáltatások
használatáról, beleértve a cookie-k, pixelek, adatgyűjtők és hasonló technológiák segítségével
történő használatot. Ezek az adatok folyamatosan gyűjthetők és egyesíthetők a különféle webhelyek
és online szolgáltatások segítségével gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem ellenőrzi az ilyen
társaságok adatgyűjtési- és felhasználási gyakorlatát. Legyen körültekintő, és olvassa el a harmadik
felek azon webhelyeinek és szolgáltatásainak adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeket használ.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben más személyek által is használt eszközön választja a
közösségi hálózati szolgáltatással történő kapcsolódás lehetőségét, úgy előfordulhat, hogy az eszköz
egyéb felhasználói megláthatják a bejelentkezéshez használt közösségi hálózati szolgáltatás(ok)ban
működő fiókjával kapcsolatos tárolt vagy megjelenített adatokat. Azt tanácsoljuk, hogy minden ilyen
webhelyről jelentkezzen ki, és csak olyan személyekkel osszon meg információt, akikben megbízik.
3.5. A Szolgáltató honlapján található egyes szolgáltatások adatkezeléseinek összefoglalása:
3.5.1. A Koronás Parkban működő nyári táborokhoz kapcsolódó részletes adatvédelmi tájékoztató a
következő linken érhető el: http://www.koronaspark.hu/adatvedelem
3.5.2. A Koronás Parkban a honlapon keresztül is megrendelhető – az előző pontban írt nyári táboron
túli – programjai a következőek:
- Történelmi túra,
- Élő-Képes Krónika,
- Középkori Kaszinó
- Kézműves foglalkozás,
- Kézműves műhely,
- Titkok parkja,
- Születésnapi zsúr.
A Történelmi túra, az Élő-Képes Krónika, a Középkori Kaszinó, a Kézműves foglalkozás elnevezésű
programok tekintetében a Szolgáltató a honalapján úgynevezett „foglalási rendszer”-t működtet. E
programok e rendszeren keresztül is megrendelhetőek. A Szolgáltató további programjai a honlapon
megadott e-mail címen rendelhetők meg. A foglalási rendszer részeként működő, a honlapon
megtekinthető Eseménynaptárban a Szolgáltató a megrendelt programokat anonimizált módon teszi
közzé.
A Szolgáltató szolgáltatások megrendelése esetén a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatást
igénybevevők (a továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli.
Az érintett a foglalási rendszer működtetésével, illetve közvetlenül e-mailben benyújtott
megrendelésével elfogadja jelen Tájékoztatóban foglaltakat.
A Szolgáltató a személyes adatok kezelését a Szolgáltató és érintett közötti szolgáltatási szerződés
megkötése, a szerződés teljesítése, illetve a számviteli törvény szerinti kötelezettségének (számviteli
bizonylat kibocsátása) teljesítése céljából végzi.
A Szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat csak célhoz kötötten, a szolgáltatás
teljesítése érdekében tárolja és kezeli. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fentiekben
rögzítetteken kívül eltérő célokra nem használja fel.
Az adatkezelésre jogos érdekből, a szolgáltatás igénybevevői és az adatkezelő között létrejövő
szerződéses jogviszony alapján kerül sor. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok
valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy,
Érintett felel.

A Szolgáltató által kezelt – a foglalási rendszerben és az e-mailben megadandó – személyes adatok a
következők: Megrendelő neve, címe, elérhetősége: e-mail cím/telefonszám.
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni. A
Szolgáltató mint adatkezelő az adatokat elektronikusan és papír alapon is kezeli, azokat iktatja. A
Szolgáltató számítógépei jelszóval védettek. A papír alapú iratokon tárolt adatok biztonságát az
Adatkezelő azáltal biztosítja, hogy feldolgozásukat követően olyan zárt helyiségben tárolja az
adatkezelés idejére, ahol azokhoz az adatkezelőn kívül harmadik személyek nem férhetnek hozzá, és
ahol az iratok védve vannak a sérülés vagy megsemmisülés veszélyétől. Az adatkezelő sem az
elektronikus nyilvántartás, sem az iratok tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek,
akik arra nem jogosultak.
A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai:
Név: Önkormányzati Informatikai Központ Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Telefonszám: 22/202-022
E-mail: szerviz@oik.co.hu
A Szolgáltató, mint adatkezelő személyes adatot nem továbbít, azokhoz más külső szervezet sem fér
hozzá.
A megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásának időpontjával kezdődik és a
szolgáltatási szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnése esetén a tárgyévet követő ötödik év
utolsó napjáig tart. Az adatok ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Az elektronikus módon tárolt
és továbbított adatok törlés útján kerülnek megsemmisítésre. A papír alapon tárolt adatokat
adatkezelő iratmegsemmisítőben semmisíti meg.
4. A WEBLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelésre a www.koronaspark.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)
található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a
Weboldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv. (Infotv.)-ben foglaltak, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvénybe foglalt előírások.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával önként adja
meg.
A weboldalon található szolgáltatások esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az alábbiakban
határozható meg:
 Jogi kötelezettségek teljesítése
 Szerződéses kötelezettség teljesítése;
 A Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítése,
 Érintett hozzájárulása;
 Felhasználó jogainak védelme.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató
az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szolgáltatót terhelő
jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy az adott szolgáltatás(ok) teljesítése, számlázás
lehetővé tétele, kapcsolattartás, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében
használja fel.
4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése.
4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok bármely harmadik személy számára történő
kiadása –hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel– kizárólag az Érintett
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért, kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet megadta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
5.1.A weblap használatával kapcsolatos adatokat Szolgáltató a tárgyévet követő év utolsó napjáig
kezeli az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén megadott személyes adatokat a 3. pontban
hivatkozott tájékoztatókban közöltek szerint.
5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését.
6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
6.2. Az alapot szolgáltató informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az
elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.
Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév
Absurd Kft.

Cím
8000 Székesfehérvár, Géza u. 4.

Önkormányzati
Informatikai Központ
Nonprofit Kft.
Székesfehérvári
Turisztikai Közhasznú
Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.

Tevékenység
Weblap szerkesztés,
webfejlesztés
tárhelyszolgáltatás

Szolgáltatások nyújtása,
szervezés

6.3. A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak
megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az
Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, vagy csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.
7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1.Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve –a kötelező adatkezelések kivételével– törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
7.2.A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
7.3.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozása és a tiltakozás joga;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- az adatforrásokra vonatkozó információ.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.
7.4.Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
7.5.Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a
társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
-

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-

-

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból,
közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.6.Az érintett kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
-

-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését);
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi lehetőségei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
7.7.Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, gépen olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7.8.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulását bármikor
visszavonja.
7.9.Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek,
tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat. A
Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az
incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
Az érintett jogainak megsértése esetén
Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

panasszal

A NAIH elérhetőségei:
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszáma: 06-1-3911400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlapja: http://www.naih.hu
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8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak
össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok idő előtti
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra
is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja,
ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
8.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésére nincs szükség.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018.augusztus 10. napjától hatályos.
Székesfehérvár, 2018. augusztus 6.

