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BEVEZETÉS 

 
A természetes személyek személyes adatai kezelésének védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló „Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete” (a továbbiakban: 
Rendelet) előírja, hogy  
 

- az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az 
Érintetteknek* szóló, a személyes adataik kezelésére vonatkozó minden 
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá  

- az Adatkezelő elősegítse az Érintettek* jogainak a gyakorlását.   
 
*Érintett az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható. 

 
Az Érintettek előzetes tájékoztatásának kötelezettségét ezen túlmenően az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. 
törvény is előírja.  
 
Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségeinknek teszünk eleget. 
 
 
 

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 
Adatkezelő az, aki az Érintett személyes adatait kezeli.  
 
Adatkezelésnek minősül az adat gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, 
tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés biztosítása, 
felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé 
tétele, az adatok összehangolása, összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve 
megsemmisítése. 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  
 
Cégnév: Cardio Consulting Hungary Kft. 
Székhely: 8132 Lepsény, Vasút u. 8. 
Adószám: 14162776-2-07 
Cégjegyzékszám: 07 09 023322 
Képviselő: Jankóné Dömötör Edit 
Weboldal: www.cardioc.eu 
E-mail: office@cardioc.eu 
(a továbbiakban: Cégünk)  
 
 

http://www.cardioc.eu/


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. 
(Rendelet 4. cikk 8.) 
 
Adatfeldolgozó igénybevételéhez nincs szükség az Érintett előzetes beleegyezésére, 
de szükséges őt tájékoztatni. Ennek megfelelően az alábbi tájékoztatást adjuk: 
 

1. Cégünk IT-szolgáltatója 

 
Honlapunk fenntartásához és a munkánk közben keletkező elektronikus adatok 
biztonságos tárolásához adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az informatikai 
hátteret (felhő- és tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a kettőnk közti 
szerződés megszűnéséig – az adatokat a saját szerverén tárolja.  
 
IT-szolgáltatónk (mint adatfeldolgozó) adatai: 
 
Cégnév: IT & COFFEE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1205 Budapest, Határ út 68. 
Adószám: 13692335-2-43 
Cégjegyzékszám: 01 09 868274 
Képviselő: Demeter Gábor ügyvezető 
Weboldal: www.itcoffee.hu 
E-mail: info@itcoffee.hu 
  

2. Cégünk könyvviteli szolgáltatója 

 
Cégünk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói 
szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki a velünk szerződéses kapcsolatban 
álló természetes személyek személyes adatait is kezeli, a Cégünket terhelő adó és 
számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.   
 
Könyvviteli szolgáltatónk (mint adatfeldolgozó) adatai: 
 
Cégnév: Sztanó Judit egyéni vállalkozó 
Székhely: 1192 Budapest, Udvarhely u. 22. 
Adószám: 63620445-1-46 
Vállalkozói igazolvány szám: EV 409764 
MKVK szám: 006384 
E-mail: judit.sztano@fabularum.hu 
 

3. Adatfeldolgozást végző alvállalkozóink 

 
Ügyfeleink részéről időszakosan felmerülő, egyszerre beérkező nagyszámú 
megrendelés (mérési és elemzési igény) teljesítéséhez alkalmanként külsős 

http://www.itcoffee.hu/


szakembereket (alvállalkozókat) vesz igénybe. Munkájuk elvégzése során az 
alvállalkozók az általunk megadott szempontoknak megfelelően, adatbiztonsági 
előírásainkat szem előtt tartva dolgozzák fel a mérésekben részt vett természetes 
személyek személyes adatait. Az alvállalkozók a feldolgozandó adatokat anonim 
formában (az Érintettek nevének és az elemzésre átvett adatok párosítása nélkül) 
kapják meg, és a későbbiekben sincs lehetőségük arra, hogy azokat az adatok 
tulajdonosához társítsák. 
 
Alvállalkozóink (mint adatfeldolgozók) adatai: 
 
Cégnév: Helm Tamás egyéni vállalkozó 
Székhely: 1119 Budapest, Csurgói u. 22-23. E/1/9. 
Adószám: 66835114-3-43 
Vállalkozói igazolvány szám:  
E-mail: helmtomi79@gmail.com 
 
Cégnév: Tóth Eszter Judit egyéni vállalkozó 
Székhely: 1181 Budapest, Csontváry utca 24. 5/13. 
Adószám: 68745244-1-43 
Vállalkozói igazolvány szám: 52189810 
E-mail: teszti90@gmail.com 
 

4.  Postai szolgáltatónk  
 

Ügyfeleink által megrendelt termékek célba juttatása érdekében az alábbi 
adatfeldolgozók kapják meg a küldemény vagy megrendelt termék kézbesítéséhez 
szükséges személyes adatokat (Érintett neve és címe), hogy ezek felhasználásával 
kiszállítsák a termékeket: 
 
Magyar Posta 
 
 

III. SZOLGÁLTATÁSAINKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 
Szolgáltatásaink igénybe vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa át a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó eljárási szabályzatunkat. Fontos, hogy tisztában legyen 
az Ön személyes adatainak kezelését is érintő szabályzatunkkal: 
 

1. Szolgáltatásaink igénybevételére vonatkozó legfontosabb tudnivalók 

 
(1) Amennyiben Ön nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani a személyes 
adatait (vagy azok egy részét), úgy előfordulhat, hogy ezek hiányában a 
szolgáltatást nem tudjuk elvégezni. Kérjük, ha tartózkodik bizonyos személyes 
adatok átadásától, akkor ezt a mérésre bejelentkezéskor szíveskedjen jelezni 
nekünk – ez esetben előre tájékoztatni tudjuk Ön arról, hogy a mérés/vizsgálat 
elvégzésének van-e értelme, vagy sem. Amennyiben Ön a bejelentkezéskor 
elmulasztja megadni az erre vonatkozó tájékoztatást, és csak a helyszínen derül 



ki, hogy a vizsgálat vagy mérés rajtunk kívül álló okokból, lényeges adatok hiányában 
nem végezhető el, úgy Cégünk jogosult rendelkezésre állási díjat felszámolni 
Önnek, amely a megrendelt szolgáltatás(ok) díjának 40%-a. 
 
(2) Ha a szolgáltatás az Érintett azonosítása nélkül, vagy bizonyos személyes 
adatokat kihagyva is elvégezhető, de nem ad teljes körű vagy teljesen megbízható 
eredményt, úgy a szolgáltatást készséggel elvégezzük, azonban nem vállalunk 
semmiféle felelősséget az egyes adatok hiányából fakadó elemzési hibák vagy 
téves következtetések miatt. 
 
(3) Ön a szolgáltatás igénybe vételével (a felmérésen/vizsgálaton való részvétellel) 
ráutaló magatartást tanúsít, azaz felhatalmazza Cégünket a szolgáltatás elvégzésre 
és az ahhoz szükséges személyes adatok begyűjtésére, tárolására, 
feldolgozására.  E felhatalmazást Önnek (kiskorú személy esetén: az Ön 
szüleinek, törvényes képviselőjének) bármikor jogában áll visszavonnia, melyet 
írásban kell kérnie (office@cardioc.eu). Kérését követően az Ön adatait teljes 
mértékben anonimizálni fogjuk; nem töröljük (mivel kutatás-fejlesztési 
tevékenységünkhöz az adatokat a későbbiekben felhasználhatjuk), azonban az Ön 
személye a nálunk tárolt adatok alapján nem lesz beazonosítható, felismerhető. 
 
(4) A 3. pontban leírtak alapján Ön tudomásul veszi, és szolgáltatásaink önkéntes 
igénybe vételével hozzájárul, hogy adatait anonim formában (és csakis anonim 
formában) szakmai, tudományos és kutatás-fejlesztési célokra használhassuk 
időbeni korlátozás nélkül. 
 

2. Sportantropometriai felmérésekkel kapcsolatos adatkezelés 

 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: az Érintett (sportoló) neve, születési dátuma, 
testmagassága, testtömege, csonthosszok, csontszélességek, körméretek, bőrredő 
vastagságok. A rögzítésre kerülő antropometriai adatok listája a tesztprofiltól függően 
változik, melyekről a felmérésre történő bejelentkezést követően tájékoztatást kérhet 
az office@cardioc.eu címen. 
 
(2) Az adatkezelés jogalapja:  
a.) az Érintett (kiskorú esetén: az Érintett szüleinek) erre irányuló kifejezett kérése, 
amely a vizsgálatra történő bejelentkezéssel jön létre;  
b.) jogi személytől (pl. egyesület, iskola) esetén az általa aláírt megbízási szerződés 
vagy írásos megrendelés, melyhez csatolta a felmérésben részt vevő Érintettek 
(illetve kiskorú személyek esetén: a szülők) írásos hozzájárulását arra vonatkozóan, 
hogy az Érintettek személyes adatait részére (mint megrendelő részére) 
továbbíthatjuk.  
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja: az Érintett testalkatának és 
testösszetételének elemzése; kontrollmérés esetén a változások nyomon követése.  
 
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Érintett; kiskorú 
személy esetén az Érintett szülei; a vizsgálatot megrendelő jogi személyek 
(munkáltató, egyesület stb.), amennyiben rendelkeznek az Érintett erre vonatkozó 
írásos hozzájárulásával; továbbá a vizsgálatot és elemzést végző szakemberek.  

mailto:office@cardioc.eu
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(5) Az adatok kezelésének időtartama: a vizsgálat elvégzését követő 10 év.  
 

3. Fittségi felmérésekkel kapcsolatos adatkezelés 

 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: az Érintett (sportoló) neve, születési dátuma, 
testmagassága, testtömege, alkattípusa, a tesztből kinyert teljesítményadatai (pl. 
végsebesség, maximálpulzus, maximális laktát stb.). A rögzítésre kerülő 
teljesítményadatok listája a tesztprofiltól függően változik, melyekről a felmérésre 
történő való bejelentkezést követően tájékoztatást kérhet az office@cardioc.eu 
címen. 
 
(2) Az adatkezelés jogalapja:  
a.) az Érintett (kiskorú esetén: az Érintett szüleinek) erre irányuló kifejezett kérése, 
amely a vizsgálatra történő bejelentkezéssel jön létre;  
b.) jogi személytől (pl. egyesület, iskola) esetén az általa aláírt megbízási szerződés 
vagy írásos megrendelés, melyhez csatolta a felmérésben részt vevő Érintettek 
(illetve kiskorú személyek esetén: a szülők) írásos hozzájárulását arra vonatkozóan, 
hogy az Érintettek személyes adatait részére (mint megrendelő részére) 
továbbíthatjuk.  
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja: az Érintett fittségi állapotának elemzése; 
kontrollmérés esetén a változások nyomon követése.  
 
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Érintett; kiskorú 
személy esetén az Érintett szülei; a vizsgálatot megrendelő jogi személyek 
(munkáltató, egyesület stb.), amennyiben rendelkeznek az Érintett erre vonatkozó 
írásos hozzájárulásával; továbbá a vizsgálatot és elemzést végző szakemberek. 
 
(5) Az adatok kezelésének időtartama: a vizsgálat elvégzését követő 10 év.  
 

4. Mérkőzéselemzésre vonatkozó adatkezelés  

(1) A kezelhető személyes adatok köre: az Érintett neve, születési éve, 
testmagassága, testtömege, a mérkőzéselemzésből kinyert teljesítményadatai (pl. 
maximális sebesség, maximális szívfrekvencia, összes megtett táv stb.). A rögzítésre 
kerülő teljesítményadatok listája a tesztprofiltól függően változik, melyekről a 
felmérésre történő való bejelentkezést követően tájékoztatást kérhet az 
office@cardioc.eu címen. 
 
(2) Az adatkezelés jogalapja:  
a.) az Érintett (kiskorú esetén: az Érintett szüleinek) erre irányuló kifejezett kérése, 
amely a vizsgálatra történő bejelentkezéssel jön létre;  
b.) jogi személytől (pl. egyesület, iskola) esetén az általa aláírt megbízási szerződés 
vagy írásos megrendelés, melyhez csatolta a felmérésben részt vevő Érintettek 
(illetve kiskorú személyek esetén: a szülők) írásos hozzájárulását arra vonatkozóan, 
hogy az Érintettek személyes adatait részére (mint megrendelő részére) 
továbbíthatjuk.  

mailto:office@cardioc.eu
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(3) A személyes adatok kezelésének célja: az Érintett fizikai és sportági 
teljesítőképességének elemzése; kontrollmérés esetén a változások nyomon 
követése.  
 
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgált sportoló 
(Érintett); kiskorú személy esetén az Érintett szülei; a vizsgálatot megrendelő jogi 
személyek (munkáltató, egyesület stb.), amennyiben rendelkeznek az Érintett erre 
vonatkozó írásos hozzájárulásával; továbbá a vizsgálatot és elemzést végző 
szakemberek. 
 
(5) Az adatok kezelésének időtartama: a vizsgálat elvégzését követő 5 év.  
 

5.  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés  

 
(1) Cégünk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló egyes 
helyiségeiben képrögzítő elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Mivel ennek 
alapján megfigyelhető az Érintett magatartása, ezért a rögzített információk 
személyes adatnak tekintendők. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának 
tényéről az érintett területeken jól látható helyen, jól olvashatóan, az ott megjelenni 
kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést 
helyeztünk el. 
 
(3) Az adatkezelés jogalapja Cégünk jogos érdekeinek érvényesítése, és az Érintett 
hozzájárulása. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, 
látogatók, vendégek) a hozzájárulásukkal képi felvétel készíthető és kezelhető.  A 
hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartásnak számít, ha 
az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett 
elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés 
ellenére a területre bemegy. 
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja: az emberi élet, testi épség, személyi 
szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem.  
 
(4) A felvétel tárolásának helye: a megfigyelt helységektől különálló, 
riasztóberendezéssel felszerelt helységben, harmadik személye által nem látható és 
elérhető helyen elhelyezett adatrögzítő egység merevlemezén. A 
megfigyelőrendszert Cégünk üzemelteti; a rögzített adatokhoz csak Cégünk 
ügyvezetője férhet hozzá a belépési jelszó birtokában.   
 
(5) A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig 
őrizzük meg. Ezt követően automatikusan törlődnek a rögzítőről, kivéve, ha a 
felhasználásukra igény és jogalap keletkezik. Felhasználásnak az minősül, ha a 
rögzített képi felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják 
felhasználni. 
 
(6)  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képi felvétel adatának rögzítése érinti, a 
rögzítéstől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg.  



 
(7) Nem lehet, és nem alkalmazunk elektronikus megfigyelőrendszert olyan 
helyiségekben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így 
különösen az antropometriai mérés céljára használt szobában, a mosdókban és 
illemhelyiségekben, továbbá a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése 
céljából kijelöl helységben. 
 

 

IV. SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

 

1.  Árajánlatot kérő ügyfelek adatainak kezelése 

 
(1) A kezelhető személyes adatok köre természetes személyek esetén: a 
természetes személy neve, lakcíme vagy számlázási/szállítási címe, e-mail címe, 
telefonszáma. Egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozó neve, vállalkozásának 
bejelentett címe mint számlázási cím, telephelyének címe vagy szállítási cím (ha az a 
székhelycímtől eltér), telefonszáma, e-mail címe, honlap címe. Jogi személyt 
képviselő természetes személy esetén: a természetes személy neve, e-mail címe, 
telefonszáma. 
 
(2) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, amely a velünk való 
kapcsolatfelvétellel és ajánlatkéréssel jön létre. 
  
(3) A személyes adatok kezelésének célja: az árajánlat elkészítése, kézbesítése; 
üzleti kapcsolattartás. 
 
(4) A személyes adatok címzettjei: Cégünk ügyfélkiszolgálással, terméktámogatással 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai; könyvelési, adózási és adattárolási 
feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
(3) A személyes adatokat az árajánlat kiadását követő 5 évig kezeljük.  
 

2.  Szerződő partnerek (vevők, szállítók) adatainak kezelése 

 
(1) A kezelhető személyes adatok köre természetes személyek esetén: a 
természetes személy neve, születési neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme, 
személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, bankszámlaszáma. Egyéni vállalkozó 
esetén: a vállalkozó neve, vállalkozásának bejelentett címe, adószáma, vállalkozói 
igazolvány száma, telephelyeinek címe, telefonszáma, e-mail címe, honlap címe, 
bankszámlaszáma. 
 
(2) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, amely valamely 
szolgáltatásunk megrendelésével és igénybe vételével, vagy szerződéskötéssel jön 
létre. 
  



(3) A személyes adatok kezelésének célja: a szolgáltatás elvégzése vagy a 
szerződésben vállaltak teljesítése; üzleti kapcsolattartás. 
 
(4) A személyes adatok címzettjei: Cégünk ügyfélkiszolgálással, terméktámogatással 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai; könyvelési, adózási és adattárolási 
feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
(3) A személyes adatokat a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.  
 
 

3.  Jogi személy ügyfeleket képviselő természetes személyek adatainak 
kezelése  

 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe. 
 
(2) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, amely valamely 
szolgáltatásunk megrendelésével és igénybe vételével, vagy szerződéskötéssel jön 
létre. 
  
(3) A személyes adatok kezelésének célja: Cégünk jogi személy partnerével kötött 
szerződés teljesítése; üzleti kapcsolattartás. 
 
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Cégünk 
ügyfélkiszolgálással, terméktámogatással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársai; 
könyvelési, adózási és adattárolási feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az Érintett 
képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.  
 
 

V. WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ADATKEZELÉS 

 

1.  Sütik (cookie-k) alkalmazása 

 
(1) Amennyiben Cégünk sütiket (fog) használ(ni) a weboldalán, úgy arról a weblap 
megnyitásakor felugró ablakban tájékoztatja a látogatót. Ez esetben a honlap az 
alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 
• a látogató által használt IP cím, 
• a böngésző típusa, 
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 
• látogatás időpontja, 
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 



A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó 
személyének beazonosítására. 

 
(2) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Ön beállíthatja 
a böngészőjét úgy, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a 
rendszer éppen egy cookie-t küld. A cookie-k kikapcsolása esetén előfordulhat, hogy 
bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem működnek megfelelően.  
 

2. Regisztráció Cégünk honlapján 

 
(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet 
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A 
kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, 
keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.  
 
(2) Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. 
 
(3) A személyes adatok kezelésének célja:  

- a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, 
- kapcsolatfelvétel, elektronikus vagy telefonos megkereséssel, 
- tájékoztatás Cégünk termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról, 
- a honlap felhasználók összetételének, érdeklődési körének elemzése 

szolgáltatásaink fejlesztése érdekében.  
 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Cégünk 
ügyfélszolgálattal, terméktámogatással, marketing tevékenységével kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkatársai; adatfeldolgozóként Cégünk IT szolgáltatójának 
tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói, bizonyos esetekben cégünk alvállakozói. 
 
(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció szolgáltatás 
fennállásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelem). 
 
 

VI. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 
(1) Cégünk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, 
szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben 
meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi 
CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási 
státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a 
gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó 
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az 
ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az 
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői 
igazolvány száma, adóazonosító jel.  
 



(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 8 év.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: Cégünk ügyvezetője, valamint Cégünk adózási, 
könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó adatfeldolgozója.  

 
 

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
A jogokra vonatkozó részletszabályokat „Az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679 rendelete” c. dokumentumban olvashatja: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
A keresés megkönnyítése érdekében minden alcím végén feltüntettük, hogy a 
Rendelet mely cikkében találhatók a kapcsolódó részletek. 
 

(1) Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
(Rendelet 13-14. cikk) 
 

(2) Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; ez esetben 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott 
kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk)  
 

(3) A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk) 
 

(4) A törléshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 
Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


(5) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) 
 

(6) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az 
adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat 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 az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk) 
 

(7) Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)  
 

(8) A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az 
adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján 
(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) 
 

(9) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. 
cikk) 
 

(10) Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, 
valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel 
összhangban levő rendelkezési tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és 
kötelezettségek hatályát. (Rendelet 23. cikk) 
 



(11) Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) 
 

(12) Hatósági jogorvoslathoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen 
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 
 

(13) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy 
ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül 
nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) 
 

(14) Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony 
bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint 
személyes adatait nem a Rendeletnek megfelelően kezelve megsértették a Rendelet 
szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) 
 
 
 

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ 
ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 

 
(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai 
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
 
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  
 
(3) Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 
 



(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 
hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet 
bírósági jogorvoslati jogával. 
 
(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az Érintett 
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen 
biztosítja.  Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre: a.) alkalmanként 10.000,-Ft összegű eljárási díjat számíthat fel; illetve 
b.) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
Adatkezelőt terheli. 
 
(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó 
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett 
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
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