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Az AppInGym Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban „GDPR”) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és 
folyamatleírással (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) tájékoztatja Önt a személyes 

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a 
jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé. 

 
Az Adatkezelési Tájékoztatóban részletesen bemutatjuk különösen az adatkezelés jellemzőit és 
körülményeit, az érintettet megillető jogokat, valamint azt, hogy a kamerás megfigyelőrendszer 

működtetésével összefüggésben pontosan mely személyes adatokat, milyen célból és mennyi 
ideig kezelünk. 

 
Kérjük, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, és kérdés esetén vegye fel 

velünk a kapcsolatot info@appingym.hu e-mail-címen. 
 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI 
 
Adatkezelő megnevezése AppInGym Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő székhelye 1112 Budapest, Menyecske utca 37. 3. em. 22. 
Adatkezelő nyilvántartási száma Cg. 01-09-351526 
Adatkezelő képviselője Szőke Barna, ügyvezető 
Adatkezelő elérhetősége info@appingym.hu 

 

1. AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA 

Az Adatkezelő az alábbi címen működtet kamerás megfigyelőrendszert: 1138 Budapest, 
Esztergomi út 41. B. 2-es épület. Az Adatkezelő a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: 
„Vagyonvédelmi Törvény”) meghatározottak szerint, jogos érdek alapján elektronikus 

megfigyelőrendszert működtet. Az elektronikus megfigyelőrendszer célja a személy- és 
vagyonvédelem. 

 
Az adatkezelési gyakorlatunkat különösen az alábbi jogszabályokra figyelemmel alakítottuk ki: 

i) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”); 
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ii) Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 
iii) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

Törvény; 
iv) Vagyonvédelmi Törvény. 

 
2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 

A kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásának célja az Adatkezelő vagyoni javainak és az 

épületben tartózkodó személyek vagyoni javainak megóvása, valamint az emberi élet és testi 
épség védelme, illetve jogszabálysértések felderítésének és igények érvényesítésének 

elősegítése. 
 

Az adatkezelésre az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor, az érdekmérlegelési teszt 
elvégzése során az Adatkezelő a saját jogos érdekét vette alapul. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 

pontja értelmében az adatkezelő saját jogos érdekeinek érvényesítése megalapozhatja a jogos 
érdek alkalmazását. 
 

3. KEZELT ADATOK KÖRE 

Az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő). 
 

A rögzített felvételeket kizárólag azok a személyek tekinthetik meg, akiket erre az Adatkezelő külön 
felhatalmaz, vagy akik az Adatkezelő szervezetén belül döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek, 

vagy akiknek szerződéses kötelezettségük a felvételek megtekintése. 
 

Ezek a személyek a következők: 
- Szőke Barna, ügyvezető 

Összhangban a Vagyonvédelmi Törvény 31. §-al, a rögzített képfelvételt, a személyes adatot 

kezelő személy nevét, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok 
megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 
Emellett a Munkáltató köteles haladéktalanul – bírósági, vagy hatósági megkeresés alapján – a 

felvételeket, mint bizonyítékokat az eljáró közhatalmat gyakorló szerv, vagy személy 
rendelkezésére bocsátani. Az élőképekhez az adatkezelő irodájába belépési jogosultsággal 

rendelkező személyek is hozzáférhetnek. 
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4. AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK FÉL VAGY CÍMZETT RÉSZÉRE, A 

MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél vagy címzett részére nem továbbítja, ám felhívja az 

érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja 
jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes 

adatok átadására kötelezi az Adatkezelő, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, 
köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

 
5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

A rögzített felvételek tárolásának időtartamát az Adatkezelő jogos érdekeinek és az érintett 

alapvető jogainak figyelembevételével határozza meg. Ennek megfelelően az Adatkezelő által 
működtetett kamerarendszer a felvételeket – felhasználás hiányában, adott kamera működési célja 

függvényében – a rögzítéstől számított 14 (tizennégy) napig tárolja, ezt követően azok 
automatikusan megsemmisítésre és törlésre kerülnek.  

 
Felhasználásnak minősül, ha a rögzített képfelvétel bírósági vagy más hatósági eljárás keretében 

bizonyítékként továbbításra kerül az eljáró közhatalmi szerv részére. 
 

6. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL VAGY PROFILALKOTÁS TÉNYE 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik. 
 

7. AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS GARANCIÁLIS SZABÁLYOK 

Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a kellő mértékben avatkozik bele az 
érintettek magánszférájába. 

 
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített felvételekbe csak a betekintésre jogosult 

személyek tekinthetnek be és csak korlátozási joggal rendelkező személyek korlátozhatják a 
felvételek kezelését. Betekintési és korlátozási jogot csak az Adatkezelő vezető tisztségviselője 
adhat, az ilyen joggal rendelkező személyekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 

része a betekintési/korlátozási joggal rendelkező személy neve és beosztása, a betekintési/ 
korlátozási jog kiadásának dátuma, a betekintési/korlátozási jog mértéke, a betekintési/korlátozási 

jog visszavonásának dátuma. Ezen adatokat a betekintési/korlátozási jog visszavonástól számított 
5 éven keresztül őrzi meg az Adatkezelő. 

 
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen az érintettek 

magánszférájába, a Vagyonvédelmi Törvény 31. § alapján az Adatkezelő minden, a kamerával 
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rögzített felvételekbe történő betekintésekről jegyzőkönyvet vesz fel, amiben rögzíteni kell a 
Vagyonvédelmi Törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10. § (1) 

bekezdésében meghatározott adatokat. A jegyzőkönyv kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 
c) szerinti jogi kötelezettség. A jegyzőkönyvet az Adatkezelő az adatkezelés helyén tárolja, 

megsemmisítésére a Vagyonvédelmi Törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 
10. § (2) bekezdésében meghatározott határidő irányadó. 

 
A Vagyonvédelmi Törvény előírásán túl az Adatkezelő a képek korlátozásáról is jegyzőkönyvet 

készít az elszámoltathatóság elvének megfelelése érdekében, a jegyzőkönyv megsemmisítésére 
a korlátozott felvétel megőrzésére vonatkozó határidő irányadó. 
 

Abban az esetben, amennyiben Ön a GDPR 15. cikk (3) bekezdés alapján az adatkezelés tárgyát 
képező személyes adatok másolatát az adatkezelőtől kéri, úgy az adatkezelő azt a rendelkezésére 

bocsátja, kivéve, ha ez a jog mások jogait és szabadságait hátrányosan érinti. 
 

Az érintett élhet a GDPR 18. cikke szerinti korlátozási jogával a felvétel fent meghatározott tárolási 
idején belül. Ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy milyen okból kéri, hogy az Adatkezelő a 

felvételt a tárolási határidő elteltével se törölje vagy semmisítse meg. Ilyen okok a GDPR 18. cikk 
(1) bekezdése szerint az alábbiak lehetnek: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ugyanis 
úgy véli, hogy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke okán nem korlátozhatta 

volna az ő magánszféráját. 
 

A korlátozott felvételek tárolásának határideje 

- amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

- amennyiben az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés 

ellen, ugyanis úgy véli, hogy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke okán nem 
korlátozhatta volna az ő magánszféráját, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
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- amennyiben az érintett véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi 
az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy az érintett 

véleménye szerint az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra 
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, úgy a korlátozott felvételeket az Adatkezelő az alábbi 
határidőig őrzi meg: 

o amennyiben a korlátozott felvételről az érintett a GDPR 15. cikk (3) bekezdése 
alapján másolatot kér és ezt az adatkezelő számára biztosítja, a másolat átadásáig, 

o a hatóság hivatalos eljárása során megkeresi az Adatkezelőt és a Adatkezelő 

számára a korlátozott felvételt átadja, úgy a felvétel hatóság részére történő 
átadásáig, 

o amennyiben az előbbi két feltétel egyike sem valósul meg, úgy legkésőbb a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés alapján az 

általános elévülési ideig, azaz 5 évig őrzi meg. 
 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a kért információ 
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségeire észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést.  

 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. 
 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 

könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban 
meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőhöz címzett, 

jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, 
úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a 

tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére 
rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem 
beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. 

Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége 
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vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy 

jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.  
 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 
tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot! 
 

8. Az ÖN, MINT ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve 
hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint a GDPR-ban 

meghatározott esetekben kérheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a 
személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Jogosult 

továbbá panaszt tenni bármely felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
Társaságunk megsérti a GDPR rendelkezéseit az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése 

során. Egyes jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja: 
 

i) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 
Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- adatkezelés céljai; 
- érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (különösen az 

adatfeldolgozókat és a harmadik országbeli címzetteket); 
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
- az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében; 

- az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket; 
- automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk, 

- a harmadik országba történő adattovábbítás körében a továbbítás megfelelő garanciái. 
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A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen 
biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem 

egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, 
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával 

járó adminisztratív költségekre: 
- észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy 

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme 
eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat. 
 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett 
erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, 

töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként 
jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve 

azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére 
vagy enyhítésére. 

 
ii) A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan 
késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai 

kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján. 
 

iii) Törléshez való jog (GDPR 17. cikk) 
A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben: 
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 
- a személyes adatok kezelése jogellenes; 

- a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése; 
- amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan a hozzájárulást a 
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte; 

- amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot. 
 

iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 
- Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének 

megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését; 
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- az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri; 
- a Társaságnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez; 
- Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés 

elvégzésének erejéig. 
 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra 
– az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést 

hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. 
 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint 

adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 
§ ön hozzájárul az adatkezeléshez; 

§ jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése; 
§ más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a 

személyes adatok kezelése; vagy 
§ jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

 
Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Társaság előzetesen 

tájékoztatja. 
 

v) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön 
rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) 
kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön ezt másként kéri. 

 
vi) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
Az érintett jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha:  

 
§ álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné; 
§ ha az jogos érdek alapján történik, mely esetben az adatkezelés nem 

folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok 
indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak; 
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§ ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik, vagy ahhoz kapcsolódik, 
mely esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. 

 
Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét? 

Ha a Társaság elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk 

teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy 
bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-

mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik. 
 
vii) Jogorvoslathoz való jog 
 
Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes 

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés 
ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak 

kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük. 
 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaság egy hónapon belül megvizsgálja a 
tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről. 

 
Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet 

megszüntetünk, az érintett adatokat korlátozzuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő 
intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása 

érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha a Társaság nem tesz eleget a fenti 
egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó 

napjától számított 30 napon belül. 
 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére 
Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Társaság megsérti a GDPR 

rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál 
(azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – 

különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően 

létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 
továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). 
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A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a 
személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

 
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 

rendelkezik tevékenységi hellyel; 
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 

felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 

 
A Társaság által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett 
felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy a Társaság Magyarország területén rendelkezik 

tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés kizárólag Magyarországon lakóhellyel rendelkező 
érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének 

részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek 
megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában 

létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál. 
 

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést 

tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken. 
 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefonszám: +36 1 391 1400 

Fax szám: +36 1 391 1410 
 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: 
http://naih.hu/ 

 
Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy a Társaság köteles az adatvédelmi incidenst (azaz 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem 
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 

jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
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kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Bírósági jogérvényesítés 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással 
kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön 

dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a 
perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. 

 


