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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
(KOMMUNIKÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS) 

 
 

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 
 
 
A Sportmarketing Ügynökség Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”, vagy „Rendezvény 
szervező”) kiemelten fontosnak tartja munkavállalói, partnerei, ügyfelei, látogatói információs 
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat 
bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns 
adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági 
és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és 
rendelkezésre állását garantálja.  
 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a 
továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 
rendelkezéseinek figyelembevételével a HARLEY-DAVIDSON® 120. ÉVFORDULÓ 
RENDEZVÉNY (a továbbiakban: „Rendezvény”, vagy „hd120Budapest”) kapcsán a 
látogatókkal, partnerekkel, ügyfelekkel folytatott kapcsolattartás során kezelt személyes 
adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) teszi 
közzé. 
 
A Tájékoztató 2022.08.09. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által 
végzett az érintettekkel kapcsolatos kommunikáció során tudomására jutott személyes 
adatok kezelésének vonatkozásában.  
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan 
megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja 
az érintetteket. 
 

Adatkezelő adatai:  

cég neve: Sportmarketing Ügynökség Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövid név: Sportmarketing Ügynökség Kft.) 

cégjegyzékszáma:  01-09-287952 

székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 12. fszt. 3. 

postacíme: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 12. fszt. 3. 

elektronikus címe: info@dakar.hu  

weblap címe: http://sportugynokseg.hu/  

képviselője: Szalay Balázs Árpád ügyvezető 

adatvédelmi tisztviselő neve: Huszák Mónika (DPO) 

adatvédelmitisztviselő elérhetősége: monika.huszak@hd120budapest.hu 

 
Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi 
jogszabályok előírásai szerint kezeli: 
 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);  
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•  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „Rendelet” vagy 
„GDPR”). 

 
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében 
megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb 
biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést. 
 
Fogalmak 
 
A jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott 
értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § 
értelmező rendelkezéseivel. A jelen Tájékoztató értelmezése szempontjából releváns 
fogalmakat annak 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Amikor a jelen Tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes 
adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni. 
 
 
II. ADATKEZELÉSI CÉLOK  
 
 
AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL A RENDEZVÉNY KAPCSÁN A LÁTOGATÓKKAL, PARTNEREKKEL, ÜGYFELEKKEL 
FOLYTATOTT KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS 
 
A mai felgyorsult világban az Adatkezelő a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a 
látogatókkal, partnerekkel, ügyfelekkel, azonban levélben is bárki fordulhat hozzá kérdéseivel. 
Bárki felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot közvetlen e-mail formájában, legyen szó akár 
ajánlatkérésről, információ kérésről, technikai jellegű kérdésekről, vagy bármely egyéb 
témáról, vagy akár postai úton is. 
 
Adatkezelő közzétett elektronikus elérhetőségei az alábbiak: 
 

SPONSOR 
sales@hd120budapest.hu    

 

BIKE SHOWS  
Virag Kutas 
shows@hd120budapest.hu  

 

VENDORS 
Dorottya Barna 
vendor@hd120budapest.hu  

 

CLASSIC BIKES AND CARS  
Istvan Neveri 
classic@hd120budapest.hu  

 

FOOD AND DRINK 
Zoltán Vad Horvath 
foodservice@hd120budapest.hu  

 

PRESS  
Anita Toth 
press@hd120budapest.hu  

 

TICKETS  
Dorottya Szabo 
tickets@hd120budapest.hu  

 

PROJECT MANAGER  
Dani Dobai 
dobai.dani@sportugynokseg.hu  

 

VIP TICKETS  
Rebeka Gyulay 
vip@hd120budapest.hu  

 

FINANCE  
Eva Szilagyi 
finance@hd120budapest.hu    

 

MARKETING  
Anna Kubik 
media@hd120budapest.hu  
 

CEO 
Balazs Szalay 
info@dakar.hu  
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Adatkezelő közzétett levelezési címe: 
 

• H-1065 Budapest, Podmaniczky u. 12. Fsz.3. 
 
Az érintettel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – kommunikáció során az Adatkezelő az e-
maileket és leveleket a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezeli. Ennek keretében az 
Adatkezelő tudomására jutott az érintetthez köthető személyes adatokat az alábbiak szerint 
kezeli: 
 
2.1. Adatkezelés célja 
 
Adatkezelő és az érintett közötti kommunikáció. Kommunikáció, válasz az érdeklődők 
megkereséseire. Az érintett által megadott adatokat kizárólag a vele folytatott kommunikáció, 
illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézés érdekében kezeli az Adatkezelő. Az 
érintett jogosult felkeresni Adatkezelőt bármilyen ügyben postai és elektronikus úton.   
 
Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételt bármely érintettel kizárólag már hatályban lévő szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy egyéb jogszerű jogalappal kezdeményez, az 
adatvédelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával. 
 
2.2. Adatkezelés jogalapja 
 
A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az 
adatkezelés olyan szerződés (kötelem) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő úgy tekinti, hogy az érintettekkel folytatott 
kommunikáció egy később megkötendő szerződéshez (megállapodáshoz) kapcsolódó 
előzetes adatkezelés, vagy egy már megkötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelés.  
 
Ezen felül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek) is jogalapot ad az 
Adatkezelőnek az adatkezelésre. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy amennyiben megkeresik 
valamilyen ügyben, akkor válaszadáshoz szükséges személyes adatokat kezelje. 
 
2.3. Kezelt személyes adatok 
 
Adatkezelő az érintett személyek alábbi személyes adatait kezeli: 
 

• teljes név; 

• e-mail cím; 

• postai levél esetén levelezési cím; 

• minden egyéb olyan információ, mely az érintett által kezdeményezett ügyben az 
érintett szerint lényeges.  

 
2.4. A kezelt személyes adatok forrása 
 
Az adatkezelőt kommunikációs célzattal megkereső személy, vagyis az érintett. Mivel az 
érintett a személyes adatok forrása, ezért a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok 
felvételekor, közvetlenül ad tájékoztatást részére az Adatkezelő. 
 
2.5. Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei 
 
Az érintett a személyes adatait az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, 
akiknek a kommunikációs megkeresésekkel összefüggő személyes adatok kezelése a 
munkakörébe tartozik és az érintett által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges 
ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.   
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Adatfeldolgozó(k): 
 
Az Adatkezelő nevében és utasítása alapján eljáró Adatfeldolgozó az érintett személyes 
adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az 
Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti azzal hogy, az adatkezelés tekintetében önálló 
döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses 
garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére 
vonatkozóan. 
 
2.6. Személyes adatok továbbítása 
 
A jelen Tájékoztató 2.3. pontjában meghatározott személyes adatok nem kerülnek 
továbbításra sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.  
 
2.7. Személyes adatok kezelésének időtartama 
 
Amennyiben bármilyen jellegű szerződés (kötelem) jön létre az Adatkezelő és az érintett 
között, a kommunikáció során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő az adott 
szerződéshez kapcsolódóan kezeli, a vonatkozó adatkezelési tájékoztató szerint. Az érintettek 
személyes adatait az Adatkezelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
meghatározott 5 (öt) éves általános elévülési idő lejártáig kezeli, amely a kommunikáció során 
a személyes adatnak az Adatkezelő részére történő tudomásra jutásától kerül számításra. 
Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó 
hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
eljárása. 
 
Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés az 
Adatkezelő és az érintett között, avagy a kommunikáció nem valamely szerződéshez 
kapcsolódik és a kommunikációnak semmilyen jövőbeli joghatása nem lehet, a kommunikáció 
során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő a kommunikáció végleges 
lezárultáig kezeli. 
 
2.8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel 
összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az 
érintettről. 
 
2.9. Adatkezelés technikája 
 
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan és manuálisan (papír alapon) 
kezeli. 
 
2.10. Személyes adatok szolgáltatása 
 
A személyes adatok megadása önkéntesen az érintettek részéről történik, amely az üzenet 
megválaszolásának, és így az érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció feltétele. 
 
 
III. ADATBIZTONSÁG 
 
 
Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és 
kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.  
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A személyes adatok továbbítását az Adatkezelő egységesen, előzetesen auditált módon, 
biztonságos formában, az érintett tájékoztatása mellett végzi el, elkerülve a redundáns 
adattovábbítást, vagy a különböző regisztrációs felületeken történő adatközlést. 
 
Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett 
valamennyi adatkezelési tevékenységet.  
 
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez 
annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, 
illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen 
lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen 
megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan 
biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő 
tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő 
védelmét. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral 
összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben: 

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;  

• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét; 

• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 
lehet állítani; 

• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást. 

 
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférésből erednek. 
 
Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére 
kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a 
kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, 
tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, 
hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy 
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy 
számára. 
 
Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb 
adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt 
adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni. 
 
Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott 
nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal 
(határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több 
helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó 
megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől. 
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Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső 
hálózatait a külső támadásoktól.  
 
Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy 
informatikai eszközei, szoftverjei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan 
elfogadott technológiai megoldásoknak. 
 
 
IV. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
 
Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a 
jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett az adatkezeléssel 
összefüggésben bármikor élhet az alábbi Rendeletben rögzített jogaival.  
 
4.1. Tájékoztatáshoz való jog 
 
Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő 
jelen Tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. 
 
4.2. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
 
Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor 
a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy 
a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más 
jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, 
abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az 
Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet 
alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét 
nem érinti. 
 
4.3. Hozzáférési jog 
 
Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor – amennyiben az nem esik törvényben 
meghatározott érdekből korlátozás alá – tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a 
következő információkhoz hozzáférést biztosít: 
 

• az adatkezelés céljai; 

• az adatkezelés jogalapja; 

• az érintett személyes adatok kategóriái; 

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a 
személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik 
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

• az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől 
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági 
eljárás megindításának joga; 

• ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok 
forrására vonatkozó minden elérhető információ; 

• ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, 
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel bír. 
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4.4. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog 
 
Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. 
  
Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az 
érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy 
valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja 
megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot. 
 
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő 
az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem 
biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a 
kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet 
értesíti. 
 
Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett 
változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, 
valamint a jogainak érvényesülését. 
 
4.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre 
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

• az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből 
azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

• hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés 
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés 
ellen; 

• a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 
4.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 
 

• vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 
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• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adat 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 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az 
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 
 
4.7. Tiltakozáshoz való jog 
 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés e) pont], úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például 
tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes 
adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
4.8. Érdekmérlegelési teszt 
 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőnek vagy harmadik 
személynek a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, és ebből 
következően a preambulum (47) bekezdése és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos 
„érdekmérlegelési teszt” készült, azt az érintett a monika.huszak@hd120budapest.hu e-mail 
címre küldött levelével kikérheti. 
 
4.9. Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa, ha: 
 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
 
V. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND 
 
 
Az érintett a fenti jogait a monika.huszak@hd120budapest.hu címre megküldött elektronikus 
levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő 
székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát 
és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem 
alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon 
belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában 
teljesíteni, úgy 30 (harminc) napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a 
jogorvoslati jogairól. 

mailto:monika.huszak@hd120budapest.hu
mailto:monika.huszak@hd120budapest.hu
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Az érintett halálát követő 5 (öt) éven belül a jelen Tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat 
életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az 
érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - 
meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő 
jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli 
hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. 
cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is 
jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. 
(törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, 
az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő 5 (öt) éven belül. 
Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki 
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. 
 
 
VI. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel 
szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott 
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban 
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az 
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék 
(Budapest Környéki Törvényszék) előtt is megindítható.  
 
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) 
az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 
veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az 
Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A 
bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL: http://naih.hu 
 
Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 
bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét a jelen 
Tájékoztatóban megadott elérhetőségen keresztül. 
 
Budapest, 2022.08.09. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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1.sz. melléklet: 
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak 
 

• adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit meghatározza; 

• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés; 

• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges; 

• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából; 

• adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 

• adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat 
kezel; 

• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e; 

• érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a 
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

• harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 

• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

• személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 


