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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

1. Általános jogi közlemény 

 

A Supp.li Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a https://supp.li/ 

internetes weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti. A Weboldal használatával 

kapcsolatban a tudomásunkra jutott személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat a jelen 

Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) ismertetjük. 

 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezettek vagyunk az Ön 

személyes adatainak védelme iránt. Vállaljuk, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi 

hatályos jogszabályt betartjuk, különösen az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre 

vonatkozó 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: GDPR). 

 

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és 

kollégánk megválaszolja kérdését. 

 

2. A Társaság mint adatkezelő megnevezése 

 

Cégnév: Supp.li Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített cégnév: Supp.li Kft. 

Székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5. 6. em. 51. 

Iroda: 1054 Budapest Szemere u. 9/a fsz.3. 

Adószám: 25777752-2-16 

Cégjegyzékszám: 16-09-017038 

Nyilvántartó bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága 

Weboldal: https://supp.li/ 

Elektronikus elérhetőség: info@supp.li  

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre 

 

3.1 A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a 

Weboldalon elhelyezett elérhetőségeken és a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található 

kapcsolatfelvételi űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba velünk. 

 

Érintett: az a felhasználó, aki a Weboldalunkon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap 

megküldésével kíván kapcsolatba lépni velünk, illetőleg telefonon vagy e-mailben keres meg 

bennünket. 

https://supp.li/
https://supp.li/
mailto:info@supp.li
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Ön a Weboldalon a kapcsolatfelvételi űrlap, illetőleg e-mail küldését megelőzően személyes 

adatokat ad meg. 

 

A kezelt adatok köre és célja: 

név azonosítás, kapcsolattartás 

e-mail cím kapcsolattartás 

telefonszám kapcsolattartás 

az üzenetben megadott egyéb személyes 

adatok 

kérdés megválaszolása 

dátum, időpont visszakereshetőség biztosítása 

 

Az adatkezelés célja az Ön adatainak rögzítése azonosítás, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 

céljából, a kérdéseinek a megválaszolása és a visszakereshetőség biztosítása. 

 

A kapcsolatfelvétel során megadott adatok kizárólag Öntől származnak. 

 

Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolatfelvételi űrlap megküldése esetén az Ön önkéntes, 

kifejezett és írásbeli hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A Weboldalon 

Önnek a kapcsolatfelvételi űrlap megküldését megelőzően az űrlap alján elhelyezett 

jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkoznia kell a jelen Tájékoztató (illetve az abban 

ismertetett adatkezelés) elfogadásáról. Ez a kapcsolatfelvételi űrlap megküldésének az 

előfeltétele.  

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása során az informatikai rendszerünk eltárolja a 

hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat (a hozzájárulás időpontja, névtelenített IP 

cím, használt eszköz, böngésző) a későbbi bizonyíthatóság érdekében. 

Amennyiben telefonon vagy e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, az adatkezelés jogalapja 

a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: A kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail 

megérkezését követően telefonon vagy e-mailben munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot, 

megválaszolja a kérdéseit. 

 

Az adatkezelés időtartama: A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt, űrlapot a küldő 

nevével, e-mail címével, telefonszámával, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben 

megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év 

elteltével töröl.  

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ön nem tudja felvenni a 

kapcsolatot a Társasággal. 

3.2 A www.supp.li szerver naplózása 

http://www.supp.li/
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A Weboldal meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.  

A portál html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató 

hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó 

számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő 

szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen 

kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, 

meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. 

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere 

szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt 

adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását 

külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a 

https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen talál részletes tájékoztatást. 

A Weboldalon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja. 

3.3 Adatkezelés a Weboldal használatával kapcsolatban, cookie-k 

A cookie (süti) egy kicsi, szöveges fájl, amelyet egy webhely, alkalmazás vagy más platform 

tárol a számítógépén, táblagépén, okostelefonján vagy bármely más hasonló eszközön, és amely 

tartalmazza a böngészéssel vagy a felhasználással kapcsolatos információt, például az eszköz 

azonosító címkéjét. A sütikre a böngészés megkönnyítése, valamint a felhasználók és a 

platformok közötti interakció megismerése érdekében van szükség azért, hogy ezek javíthatók 

legyenek. A sütik segítenek a böngészési élmény testre szabásában is és céljuk, hogy 

információkat küldjenek a webhelyek tulajdonosainak. Ezen túlmenően nagyon hasznosak a 

felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések ajánlására, valamint az alábbiakban 

ismertetett más célokra. 

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adat-csomagot, sütit 

helyezünk el, és a későbbi látogatás során olvasunk vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 

korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 

felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

 

A sütik alkalmasak lehetnek meghatározott természetes személyek azonosítására, ezért a GDPR 

alkalmazásában használatuk személyes adatok kezelésének minősül. 

 

Általánosságban elmondható, hogy több oka lehet a sütik használatának: 

a) Vannak sütik, amelyek feltétlenül szükségesek a Weboldal működéséhez, és 

annak lehetővé tételéhez; 

https://www.google.com/intl/hu/policies/
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b) Vannak sütik, amelyek adatokat gyűjtenek a Weboldalunk használatával és 

annak teljesítményével kapcsolatban. Ezt az információt felhasználva javítjuk 

Weboldalunkat;  

c) Vannak sütik, amelyeket a Weboldalunkon szerzett tapasztalatainak személyre 

szabásához és optimalizálásához használunk. Ezen sütik információkat tárolnak 

felhasználói döntéseiről, például a szövegméretről, a nyelvről és a képernyő 

felbontásáról.  

d) Vannak sütik, melyeket harmadik felek helyeznek el a szolgáltatások 

továbbfejlesztése érdekében (például a közösségi média cookie-k), vagy pedig 

hirdetési célból (Google). 

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a 

felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, 

az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai 

mérések. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az Társaság jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a 

Weboldal működéséhez feltétlenül szükséges sütik esetében, és/vagy az érintett hozzájárulása 

(GDPR 6.cikk 1. bek. a) pont) a funkcionális (személyre szabáshoz szükséges), analitikai és 

marketing sütik esetében. 

 

A Weboldalon használt sütikről szóló részletes tájékoztatást a jelen Tájékoztató 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

Amikor első alkalommal látogat el a Weboldalra, a hozzájárulását kérjük a sütik használatához. 

A sütik használatára adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja. 

Ehhez aktiválhatja a böngészőjében a "Ne kövesse nyomon" opciót (további információkat a 

böngészője súgójában talál), vagy törölheti a sütiket a memóriából a böngészőjén keresztül. 

Ezen túlmenően Önnek bármikor lehetősége van a sütik használatát beállítani a Weboldal 

működéséhez mindenképp szükséges alapvető sütik kivételével. A beállításnál az Adatkezelési 

Tájékoztatóban megtalálja a sütik felhasználására vonatkozó valamennyi információt. A 

Weboldal minden aloldalának bal alsó részén megjelenő süti ikonra kattintva bármikor 

elérhetőek és módosíthatóak a süti beállítások. 

 

A böngészője beállításainak módosításával korlátozhatja vagy letilthatja a sütiket. Tekintse meg 

a saját böngészője súgójában található releváns információkat, hogy megtudja, hogyan kezeli a 

süti-beállításokat. 

Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát: 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-

security-privacy-settings (Internet Explorer) 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn  

(Firefox) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu  

(Google Chrome) 

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
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https://support.apple.com/es-es/HT201265  (Safari) 

A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a 

http://www.youronlinechoices.com/hu/  oldalon talál. 

További lépésként, a harmadik felek által, az érdeklődési körének megfelelő hirdetések 

megjelenítése céljából használt sütiket illetően vegye figyelembe, hogy bizonyos harmadik 

felek tagjai lehetnek a viselkedésalapú online hirdetés valamely következő önszabályozó 

programjának, a megfelelő önkéntes kizárási opciókkal: 

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 

A Weboldal a Google Analyticset használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző 

szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ, olyan szövegfájlokat, 

amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a Weboldal Ön által történő 

használatának elemzését: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. A 

Weboldalon aktiváltuk az IP-névtelenítést, így az Európai Unió tagállamain vagy az Európai 

Gazdasági Térség szerződött tagállamain belül a Google előzetesen lerövidíti a felhasználók 

IP-címét. A teljes IP-cím továbbítása egy egyesült államokbeli Google-szerverre csak kivételes 

esetben történik, és annak rövidítésére ott kerül sor. A webhely üzemeltetőjének megbízásából 

a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje az Ön webhelyhasználatát, 

hogy jelentéseket állítson össze a webhelyaktivitásokról és további, a webhelyhasználattal és 

az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetője felé. A 

Google Analytics keretén belül az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül 

összevezetésre a Google egyéb adataival. Ezen túlmenően megakadályozhatja a sütik által 

létrehozott és az Ön webhelyhasználatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google 

általi gyűjtését, valamint az adatok Google általi feldolgozását. Ehhez le kell töltenie és 

telepítenie kell az alábbi linken keresztül elérhető böngésző beépülő modult (Plug-in): 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dhue.  

A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról 

részletesen az alábbi linken olvashat: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

3.4 Adatkezelés a Social Media oldalaink használatával kapcsolatban 

Tájékoztatjuk, hogy a következő közösségi oldalakat működtetjük:  

https://www.facebook.com/supplimagyarorszag 

https://www.instagram.com/supp.li/ 

https://www.linkedin.com/company/supp.li/?originalSubdomain=hu 

Az Ön által közösségi oldalainkon megadott adatait nyilvános nézetben látjuk, így attól függ az 

általunk kezelt adatok köre, hogy az adott közösségi oldal beállítások menüpontjában mi az az 

információ, amit Ön nyilvánosnak megad. Az adott közösségi oldal beállítások menüpontjában 

tudja korlátozni, hogy pl. fényképei, barátainak listája ne legyen hozzáférhető a nyilvánosnak 

megadott profilban.  

https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.youronlinechoices.com/hu/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dhue
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.instagram.com/supp.li/
https://www.linkedin.com/company/supp.li/?originalSubdomain=hu
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Közösségi oldalainkon az alábbi tevékenységek kifejtése során találkozunk az Ön adataival: 

➢ követi az oldalunkat, 

➢ likeolja az oldalunkat, 

➢ kommenteli fényképeinket vagy postjainkat, 

➢ review-t ír az oldalunkról, 

➢ feltölt fényképet vagy egyebet az oldalunkra, 

➢ privát üzenetet ír nekünk, 

➢ látogatói postot helyez el az oldalunkon. 

 

Minden esetben kizárólag a válaszadás, illetőleg moderálás céljából kezeljük az Ön adatait a 

közösségi oldalak felületen, az Ön adatai legyűjtésre nem kerülnek. Az adatkezelés célja: az 

Ön kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek (Messenger) megválaszolása, illetőleg 

moderálása. 

Az adatkezelés jogalapja: az üzenetek megválaszolása során az Ön hozzájárulása [GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja], míg a moderálással összefüggésben a Társaságnak jogos érdeke 

fűződik a Társaság image-ének védelméhez, valamint az ezt sértő tartalom ellenőrzéséhez és 

eltávolításához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. 

A kezelt adatok köre és célja: 

a kommentelő, bejegyzést író, üzenetet küldő 

Facebook, Linkedin vagy Instagram 

profiljának a neve 

azonosítás, kapcsolattartás, moderálás 

az üzenetben, bejegyzésben, kommentben 

szereplő egyéb személyes adat 

üzenet megválaszolása, moderálása 

 

Az adatkezelés időtartama kommentek, bejegyzések esetén az érintett hozzájárulásának a 

komment, bejegyzés törlésével történő visszavonásáig, üzenetek esetén öt év, vagy a komment, 

hozzászólás, bejegyzés, felhasználói tartalom moderálás keretében történő törléséig. 

4. Adatfeldolgozók, adattovábbítás 

 

Személyes adatait az adatvédelem céljának történő megfelelés érdekében megoszthatjuk olyan 

társaságokkal, amelyeket megbíztunk a Weboldalunkon rögzített adatok feldolgozásával 

és/vagy a Weboldalunknak és annak tartalmának a jelen Tájékoztatóval összhangban történő 

üzemeltetésével, karbantartásával vagy kezelésével.  

 

Ha külső cégeket vagy személyeket bízunk meg olyan személyes adatok feldolgozásával, 

amelyeket nem Ön adott meg, hanem mi bocsátunk rendelkezésre, akkor a megbízottak 
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kizárólag a kapott megbízás keretében és a jelen Tájékoztató feltételei szerint használják a 

személyes adatokat. 

 

A jelen Tájékoztató célkitűzésének megfelelően, személyes adatait a következő külső felekkel 

is megoszthatjuk: 

➢ Állandó partnereinkkel:  

Tárhelyszolgáltató: Webflow, Inc. (székhely: 398 11th Street, 2nd Floor San Francisco, 

CA 94103, E-mail cím: privacy@webflow.com )   

Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország 

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

➢ Kormányzati hatóságokkal, szabályozó hatóságokkal; adatait kizárólag a törvényi 

előírások alapján adjuk át, amennyiben erre csalási ügyek vagy más bűncselekmények 

megelőzése és felderítése, és/vagy a hálózati és adatbiztonság fenntartása érdekében 

szükség van; 

➢ Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel; 

 

5. A személyes adatok tárolásának a módja, az adatkezelés biztonsága 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatokat elektronikusan és/vagy papír alapon tároljuk. 

 

A megismert adatokat a 4. pontban megjelölt címzettek kivételével harmadik félnek nem adjuk 

át. A rögzített adatokat csak az alkalmazottaink, munkatársaink és közreműködőink, valamint 

az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. 

 

Az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végezzük, amely 

megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak 

célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek 

a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az informatikai rendszereket tűzfallal 

védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Számítástechnikai rendszereink és más adatmegőrzési 

helyeink a székhelyünkön, az irodánkban és adatfeldolgozóinknál találhatók meg.  

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény 

lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 

intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

mailto:privacy@webflow.com
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Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens a besorolásunk 

szerint valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, akkor 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről és közöljük a 

GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat. 

 

6. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei 

 

Ön 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 a Társaság fenti 

elérhetőségein. 

 

Tájékoztatáshoz való jog: 

 

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető 

és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül 

gyakorolható. Az Ön részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban 

is adható tájékoztatás. 

 

Az Ön adataihoz való hozzáféréshez való joga: 

 

Ön jogosult arra, hogy az Társaságtól 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: 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 korlátozásának 

és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az 

adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra 

vonatkozó megfelelő garanciákról. 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére 

bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság 

elektronikus formában szolgáltatja. 
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A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást. 

Helyesbítés joga: 

 

Ön kérheti a Társaság által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és 

a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog: 

 

Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 

indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

 Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

 Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére 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, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, 

illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából; vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

 

Az Ön kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül: 

 Ön 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 Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget 
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élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 A Társaság Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

Adathordozáshoz való jog: 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 

ezeket az adatokat egy másik társaságnak továbbítsa. 

Tiltakozás joga: 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Társaság vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat 

nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében 

történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e 

célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzleti és 

fogyasztói kapcsolathoz kapcsolódik. 

A személyes adatok általános üzleti és fogyasztói kapcsolat érdekében történő kezelése elleni 

tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy 

Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

 Ön és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

 meghozatalát a Társaságre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

 az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Visszavonás joga: 
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Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok: 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem 

nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 

kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt 

másként kéri. 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme 

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 díjat számolhat fel, vagy 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 

törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 

kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet 

kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus 

formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Panasz az adatvédelemmel kapcsolatban: 

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk a 

jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken. 

Bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
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Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: + 36 1 3911400 

Fax: + 36 1 3911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: https://www.naih.hu/  

 

7. Egyéb rendelkezések 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Tájékoztató időről időre módosulhat. A 

megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük a Weboldalon.  

 

Az Adatkezelési Tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2022.06.03. napjától 

1.sz. melléklet: A Weboldalon használt sütik megnevezése 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://www.naih.hu/
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1.sz. melléklet: A Társaság Weboldalán használt sütikről  

A Weboldal működéséhez feltétlenül szükséges (alapvető) sütik (Ezek a sütik a Weboldal 

működéséhez szükségesek és rendszerünkben nem inaktiválhatóak.) 

 

Neve Funkció Feltétlenül 

szükséges 

a 

Weboldal 

használatá

hoz? 

Adattárolás 

időtartama 

Forrás (annak a 

cégnek a neve, 

aki a sütit 

feltette) 

Webflow Weboldal 

háttérkörnyezetének 

biztosítása 

Igen 90 nap Név: Webflow, 

Inc Cím: 398 

11th Street, 2nd 

Floor San 

Francisco, CA 

94103 

 

Funkcionális vagy személyre szabáshoz szükséges sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy 

a Weboldal jobb funkcionalitást és személyre szabást nyújtson.  

 

Neve Funkció Feltétlenül 

szükséges 

a 

Weboldal 

használatá

hoz? 

Adattárolás 

időtartama 

Forrás 

(annak a cégnek 

a neve, aki a sütit 

feltette 

Weglot Beépített fordító Nem 90 nap Név: Weglot 

SAS Cím: 138 

rue Pierre 

Joigneaux. 

92270 Bois-

Colombes 

 

Analitikai sütik: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra a látogatások számának és a forgalom 

forrásának rögzítését azzal a céllal, hogy mérni és javítani tudjuk a Weboldalunk működését. 

Segítenek annak megismerésében, hogy melyek a leginkább és legkevésbé népszerű oldalak, és 

annak megfigyelésében, hogy hány személy látogatja meg a Weboldalt. Ha nem engedélyezi 

ezeket a sütiket, nem fogjuk tudni, hogy meglátogatta a Weboldalunkat. 
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Neve Funkció Feltétlenül 

szükséges 

a weboldal 

használatá

hoz? 

Adattárolás 

időtartama 

Forrás (annak a 

cégnek a neve, 

aki a sütit 

feltette) 

Google 

Analytics 

online marketing hirdetések, 

weboldal látogatás elemzése 

Nem 365 nap Név: Google 

(Alphabet) Cím: 

1600 

Amphitheatre 

Pkwy, Mountain 

View (HQ), CA, 

USA 

Facebook online marketing hirdetések, 

weboldal látogatás elemzése 

Nem 365 nap Név: Facebook 

Cím: Cím: 1 

Hacker Way 

#15, Menlo Park 

(HQ), CA, USA 

 

Viselkedés-alapú marketing sütik: Ezeket a sütiket hirdetési partnereink helyezik el, és az 

egész Weboldalon előfordulhatnak. Ezen harmadik felek felhasználhatják ezeket a sütiket arra, 

hogy az érdeklődésének megfelelő profilt hozzanak létre és releváns hirdetéseket mutassanak 

más oldalakon. Ha nem engedélyezi ezeket a sütiket, kevésbé célzott hirdetéseket kaphat. 

 

Neve Funkció Feltétlenül 

szükséges 

a 

Weboldal 

használatá

hoz? 

Adattárolás 

időtartama 

Forrás 

(annak a cégnek 

a neve, aki a sütit 

feltette 

Hotjar weboldal látogatás elemzése Nem 90 nap Név: Hotjar Ltd. 

Cím: Dragonara 

Business Centre 

5th Floor, 

Dragonara Road, 

Paceville St 

Julian's 3141 

Málta 

 ;    

 


