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2. számú melléklet 

 

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ 

 

Preambulum 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gyula utca 2., Cg. 02-

09-074143, adószáma: 22265434-2-02, képviseli: Wágner Zita ügyvezető önálló aláírási joggal) által 

alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési 

politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.  

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság 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.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(„Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

 

 

I. 

Az Adatkezelő megnevezése 

 

Az Adatkezelő:  

Cégnév: Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság  
Székhely: 7300 Komló, Juhász Gyula utca 2.  

Cégjegyzékszám: 02-09-074143  

Adószám: 22265434-2-02  

Képviselő: Wágner Zita/Wágner László ügyvezető 

Telefonszám: 0672/482-292 

E-mail cím: info@komlohabilitas.hu 

Honlap: www.komlohabilitas.hu 

(a továbbiakban: Társaság)  

 

II. 

Az adatfeldolgozók megnevezése 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Általános 

Adatvédelmi Rendelet  4. cikk 8.) 

 

1. Tárhelyszolgáltató megnevezése:  

 

Cégnév: UPSOLUTION KFT.  

Székhely: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma S. u. 1/C. 

Cégjegyzékszám: 02-09-075346 

Adószám: 14255296-2-02 

Képviselő: Papp Tamás 

Telefonszám: 30/626-2023 

mailto:info@komlohabilitas.hu
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E-mail cím: info@upsolution.hu 

Honlap: www.upsolution.hu 

 

2.  Postai szolgáltatók (kézbesítő, csomagküldő Társaságok):    

 

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

Adószám: 10901232-2-44 

Képviselő: Karsainé Simon Eszter 

Telefonszám: 72/482-211 

 

 

III. 

Az Adatkezelés célja, jogalapja 

 

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:  

a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;  

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) 

azonosítása;  

c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának 

elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;  

d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;  

e) statisztikák, elemzések készítése;  

f) közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél); 

g) közösségi szolgáltatások (fórum, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi 

azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele; 

h) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának 

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék 

kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az 

azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a 

számviteli kötelezettségek teljesítése;  

i) a Felhasználók jogainak védelme;  

j) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése; 

k) Jogi kötelezettség teljesítése; 

l) Szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása; 

m) az Adatkezelő honlapja látogatóinak azonosítása, a honlapon keresztül elérhető 

szolgáltatások igénybevétele során.  

 

A munkavállalók egészségügyi és személyazonosító adatait a következő célok elérése 

érdekében kezeli a Társaság: munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés 

megkötése, módosítása, munkaviszony fenntartása, az érintett egészségi állapotának nyomon 

követése, a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása.  

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja fel. 

 

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló 

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett 
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hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve 

a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.  

 

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor 

visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által az Adatkezelő honlapjára történő belépéskor a Felhasználó 

IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és 

a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak 

kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.  

 

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az 

Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is 

elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott 

Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő 

jogainál és szabadságainál.  

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a 

Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.  

 

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak 

jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy 

a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.  

 

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más 

természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. 

a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy 

hozzájárulását jogszerűen beszerezte.  

 

A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden 

felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a 

regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) 

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa 

megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt 

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-

mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

 

 

IV. 

A kezelt Személyes adatok köre 

 

Ha a Felhasználó a szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan 

rögzíti a Felhasználó IP címét. 

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan 

kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, 

születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás, 

utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. 
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Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, 

úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 

 

 

V. 

Az Adatkezelések időtartama 

 

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 

napig tárolja. 

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik 

regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását 

követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat 

további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.  

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a 

Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy 

egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő 

rendszereiből törlődik.  

A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás 

nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, 

hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe 

venni. 

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett 

bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó 

regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, 

ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a 

Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. 

 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a 

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt 

időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, 

automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett 

esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.  

Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a 

szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó 

hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható. Amennyiben 

bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő 

végrehajtja.  

 

 

Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes 

adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk 

alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot 

az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 

Személyes adat törlését kizárta. 
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VI. 

Adatkezelési jogalapok 

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 

alábbi jogalapok egyike teljesül:  

 

A Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). 

 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés). 

 

Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a 

továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés). 

 

Az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés). 

 

Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: 

közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés). 

 

Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló 

adatkezelés). 

 

A vállalkozás egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap 

alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat. 

 

 

VII. 

Sütik/cookie alkalmazása 

 

A honlapunkra látogatót a honlapon tájékoztatjuk a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a 

technikailag szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kérjük. 

 

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 

színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a 

felhasználói élmény növelése.  

 

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, 

hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 
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Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a 

következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör 

információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). 

A működtetés során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező 

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és 

amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként 

rögzít.  

 

Cookie-k (sütik) használata a  weboldalon 

 

Azoknak a weboldalaknak, amelyeket az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-

k használatához, és a Felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a 

Felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbiak során tájékoztatjuk Önt az általunk 

használt cookie-król és a használatuk céljáról. 

 

Mi a cookie (süti)? 

 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a Felhasználó számítógépén vagy 

eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és 

általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a Felhasználók számára. A cookie-k 

önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el 

figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, 

amikor Ön ezt a weboldalt használja. 

 

A cookie-k típusai 

 

 Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés 

folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a Felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, 

addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden 

munkamenet cookie törlődik. 

 Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban 

meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó 

meglátogatja a weboldalt. 

 

Az Ön hozzájárulása 

 

A honlapunkra látogatót a honlapon tájékoztatjuk a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a 

technikailag szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kérjük. 

Hogyha nem egyezik bele, hogy cookie-kat használjunk, amikor Ön ezen az oldalon 

böngészik, előfordulhat, hogy weboldalunk nem fog teljeskörűen működni. 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat? 
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Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, 

hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak 

megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén 

előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű 

használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. 

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos 

beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, 

valamint további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. 

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

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

haszn 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-9 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-8 

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 

 

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén 

vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége 

időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie 

beállításai között bármikor megteheti. 

 

Google Analytics program használata 

 

A társaság tájékoztatja felhasználóit, hogy weboldalunk látogatottságának méréséhez és 

látogatóink viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetések 

eredményességéhez Google Analytics programokat használjuk. 

A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, melyek 

felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók engedélyezik a részünkre a Google 

Analytics program használatát, egyben hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, 

követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a részünkre. 

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és 

adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani. 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics program beállításai és használata 

teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google 

tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével 

jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra 

alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a 

domainek között. 

A társaság a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri 

vele többek között kampányai eredményességét.  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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A program használatával a társaság információt szerez főként arról, hogy hány látogató 

kereste fel a weboldalt, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a 

látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető 

továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be. 

 

 

VIII.  

A Felhasználó (továbbiakban: érintett) jogai és azok érvényesítése 

 

A vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek 

számára. 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

 

1. A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 

érintettet. 

 

2. A vállalkozás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 

és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.  

 

3. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus 

utat is – kell megadni.  

 

Tájékoztatás az érintett kérésére 

 

4. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták 

az érintett személyazonosságát. 

 

5. A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti 

jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

 

6. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 

napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 

a vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 

megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

7.  A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.  

 

8. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 

jellege miatt – túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre:  

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

9. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a 

vállalkozást terheli. 
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Kötelező tájékoztatás 

 

10. Amennyiben a vállalkozás az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide 

értve különösen az ügyfeleket), úgy a vállalkozás mindenképpen tájékoztatást nyújt 

az alábbiakról: 

 

a) a vállalkozás – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei;  

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja 

d)  a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél 

jogos érdekei;  

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei 

f) adott esetben annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

  

11. A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a vállalkozás a fentieken túl 

az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is: 

 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról;  

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz 

tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes 

jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő 

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: 

Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e)  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy 

az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen 

lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

 

12. Ha a vállalkozás a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az 

érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 

 

13. A vállalkozás a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.  

 

a) Az információkat a vállalkozás ("Adatkezelési tájékoztató" címen) közzéteszi a 

honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető 

legyen bárki számára.  

 

b) A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a vállalkozás választhatja az 

"Adatkezelési tájékoztató" szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé 

tételét. Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó 
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adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános 

Szerződési Feltétel (ÁSZF) részét nem képezheti az "Adatkezelési 

tájékoztató". 

 

 Hozzáférés joga 

 

14. A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

 

15. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól 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: 

 

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat a vállalkozás közölte vagy közölni fogja 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama  

e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén 

ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz 

kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;  

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ;  

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 

érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

 

16. A vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja.  

 

17. Az érintett által kért további másolatokért a vállalkozás az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, melynek mértékét a vállalkozás 

árszabási szabályzata, egyéb szabályzata, vagy egyéb dokumentum tartalmazza. 

 

 

Helyesbítéshez való jog 

 

18. A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 

érintettet. 

 

19. A vállalkozás, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
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Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

 

20. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, 

minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. 

 

21. A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását 

(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken 

alapuló adatkezelés); 

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 

e) a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  

 

22. Az érintett törlési kérelmének a vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az 

adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra 

alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez. 

 

23. Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként 

megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek 

érdekében a vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés 

azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett 

számára a vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott 

személyazonosító adatok megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet 

azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván). 

 

24. Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles 

mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból 

törlésre kerüljön. 

 

25. A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés 

megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a 

személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. 

A törlési jegyzőkönyv tartalmazza: 

 

a) az érintett nevét 

b) a törölt személyes adattípust  

c) a törlés időpontját. 

 

26. A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a 

személyes adat továbbításra került. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

27. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az 

érintettet. 

 

28. A vállalkozás az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;   

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását;  

c) a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

f)  az érintett a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 

adatkezelési jogalapok esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

hogy a vállalkozás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben.  

 

29. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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.  

 

30. A vállalkozás tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes 

adat továbbításra került. 

 

Tiltakozás 

 

31. A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken 

alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.  

 

32. A vállalkozás az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.  

 

33. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 

történő kezelése ellen.  

 

34. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
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Adathordozhatósághoz való jog  

 

35. Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló 

adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált 

módon történik. 

 

36. A vállalkozás biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a vállalkozás számára 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

 

IX. 

Jogérvényesítési lehetőségek 

 

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő 

munkatársai is az info@komlohabilitas.hu e-mail címen. 

 

Az érintett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.  

 

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 

 

 

Kelt, Komló, 2018. május 25. 

 

 

 

 


