
1.5 

Adatkezelési tájékoztatók 1. számú melléklete 
 

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati 
lehetőségei 

 

Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban joga van  

a) Tájékoztatást kapni (GDPR 13. cikk): tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában 
megfogalmazott tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről; illetve amennyiben az nem érinti 
mások jogait hátrányosan, azokról másolatot is kérhet. Az ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas 
módon, az ön személyazonosságának igazolását követően, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 
hónapon belül kötelesek vagyunk eleget tenni.  
Bűnügyi adatok kezelése esetén a tájékoztatás teljesítését az adatkezelő jogszabályban meghatározott 
esetekben késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy mellőzheti (Info tv. 16§). 
 

b) Személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapni (Info tv. 15§, GDPR 15. cikk): 
a. Személyes adatai másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében),  
b. Személyes adatai adatkezelésének célja,  
c. Személyes adatai kategóriái,  
d. Személyes adataival kapcsolatban automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok,  
e. Személyes adatai adatátvétele esetén az adatok forrásra vonatkozó információk,  
f. Címzettek, akik részére a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,  
g. Címzettek, akik részére harmadik országba személyes adatait továbbították vagy továbbítani fogják, 

illetve erre vonatkozó garanciákról,  
h. Személyes adataival kapcsolatos érintetti jogokról információkat,  
i. Információt a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának jogáról.   

 
c) Személyes adatai helyesbítéséhez (GDPR 16. cikk): a pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítésre, kiegészítésre.  
 

d) Személyes adatai töröltetéséhez (GDPR 17. cikk): indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbiak 
valamelyike fennáll:  

a. Nincs már szükség az adatra, az adatkezelés célja megszűnt; 
b. Ön visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelés jogalapja megszűnt;  
c. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;  
d. Az adatkezelés jogellenes;  
e. Jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adattörlés.   

 
e) Az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk): ha Ön vitatja a személyes adatai pontosságát; az 

adatkezelés jogellenes és ön ellenzi az adatok törlését; már nincs szükségünk az ön személyes adataira, de ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  
 

f) Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni (GDPR 7. cikk): a visszavonás nem érinti a 
hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus 
úton is kezdeményezheti az adatkezelő hivatalos e-mail címén. A hozzájárulás visszavonását követően az 
adatkezelés megszüntetése a technikai átfutási időt követően történik.  

 
g) Az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk): abban az esetben, ha az adatkezelés automatizált módon 

történik az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat joga van megkapni tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban, azokat más adatkezelőhöz továbbítani, illetve kérheti az adatok közvetlen 
továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).  

 



h)  A tiltakozáshoz (Info tv. 21.§, GDPR 21. cikk): bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen 
valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, 
kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 
i) Az automata döntéshozatal és profilakotás ellen tiltakozni (GDPR 22. cikk): Önnek joga, hogy ne terjedjen 

ki Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotáson is - alapuló döntés hatálya, amely 
Önre nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

a. Ön és a köztünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, 
b. Jogszabály lehetővé teszi, 
c. Ön ehhez kifejezetten hozzájárul. 

A fent említett a. és c. esetekben Ön jogosult:    
 Emberi beavatkozást kérni, 
 Álláspontját kifejezni, 
 A döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 
j) A felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (GDPR 77.cikk): Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 
5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye 
illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. 
 

k) Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 78.): amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a 
panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy önnek lehetősége 
van bírósághoz fordulni. 

 
l)  Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 79. cikk): A hatósági 

eljárástól és más eljárásoktól függetlenül Ön bírósághoz fordulhat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó ellen az 
Adatkezelő/Adatfeldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. A pert az Ön tartózkodási helye szerinti 
tagállam szerinti bíróságon is megindíthatja. 

 
m)  Kártérítéshez és sérelemdíjhoz (GDPR 82. cikk): jogai megsértése esetén sérelmi díjként. Az okozott 

vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több Adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel 
az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az Adatfeldolgozó azonban 
csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó 
szabályok ellen. 
 

 

 


