
 

  

Adatkezelési tájékoztató 

 (készült a GDPR – Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet előírásai alapján) 

 

 



Fogalmak 
 

adatfeldolgozó 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

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 

adatkezelő 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 

vagy a tagállami jog is meghatározhatja 

adatvédelmi incidens 

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését 

vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi 

Felhasználó 

az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik 

EU tagállam 

az Európai Unió tagállamai, így Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, 

Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 

Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 

Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia 

és Szlovénia 

GDPR 

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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) 

 

 



Info tv. 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

Felhasználó hozzájárulása 

a Felhasználó mint Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló 

és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez 

személyes adat 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; 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 

személyes adatok különleges kategóriái 

a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes 

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 

profilalkotás 

személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére 

vagy előrejelzésére használják 

 

 

  



Adatkezelési tájékoztató  

A személyes adatai kezeléséről tájékoztatom önt, és arról, hogy milyen jogai vannak a 

személyes adataival kapcsolatban, amikor személyes adatai kezelését rám bízza. Ez az 

adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és 

a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült. 

 

Az adatkezelő adatai 

Név: Benács András ev. 

Telefon: +36 30 422 87 02 

Email: info@abin.hu 

Nyilvántartási szám: 55215950 

Adószám: 56557213-1-39 

Székhely: 8300 Tapolca 

Honlap: www.abin.hu (https://www.abin.hu) 

 

Az adatvédelmi felelős elérhetősége 

Megegyezik az adatkezelő adataival. 

 

Az adatkezeléssel érintett személyek 

Azok a természetes személyek, akik a weblapon található kapcsolatfelvételi 

űrlapon a személyes adataikat megadják. 

 

A személyes adatok köre 

Név, email cím és/vagy telefonszám. 

 

Az adatkezelés célja 

A weboldalon a felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvételre történő 

válaszadás e-mailben vagy telefonon. 

 

mailto:info@abin.hu


Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés). 

Az adatkezelés módja 

A megadott adatok az info@abin e-mail címre érkeznek meg a weboldal adatkezelőjéhez, 

aki a beérkezett adatokat jelszóval védve elektronikusan tárolja. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje 

Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. 

cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme 

kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően 

az e-mail címet is törli. 

Adattovábbítás 

Személyes adatait adatkezelő felé nem továbbítom! 

A Tájékoztatás célja 

Az adatkezelő által kezelt felhasználói személyes adatokra vonatkozó részletes adatkezelési és 

adatvédelmi szabályokat a jelen személyes adatok védelméről szóló tájékoztató (a 

továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza.  

Az adatkezelő célja, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó 

nemzeti (különösen az Mt. és az Info tv.) és európai uniós szabályoknak (különösen a GDPR) 

megfelelő kezelését biztosítsa. 

Alapelvek, célok 

A Felhasználók személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet. Az adatkezelő csak a szükséges mértékű személyes adatot kezel az 

adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig. Az adatkezelési célokat a célokhoz rendelt 

Kivonatok tartalmazzák.  

Az adatkezelő által kezelt személyes adatoknak pontosnak és - szükség esetén - naprakésznek 

kell lennie.  

Az adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban 

információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a 

személyes adatok biztonságát elősegítik.  

 



Jogalapok 

A hozzáférés joga 

Az felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e valamint a személyes adatokhoz és a 

rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

A helyesbítéshez való jog 

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse az felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés 

céljának megfelelően. 

A törléshez való jog 

A felhasználó jogosul arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, az adatkezelő pedig köteles a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a meghatározott feltételek fennállnak. 

Az elfeledtetéshez való jog 

Az adatkezelő ha már nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles megteszi 

a szükséges intézkedéseket ennek érdekében. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

1. A felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, 

2. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez. 

3. Tiltakozott az adatkezelés ellen a felhasználó, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek a felhasználó jogos indokaival szemben. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Jogosult arra a felhasználó, hogy a rá vonatkozó, az 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 adatkezelő. 

 

http://www.facebook.com/marcsi.ludanyi.1
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A tiltakozáshoz való jog 

A felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

A személyes adatok kezelése, ha közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a felhasználó 

jogosult arra, hogy tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Ha a felhasználó tiltakozik a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

A felhasználó 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. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

A felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy a felhasználó kifejezett hozzájárulásán 

alapul. 

Panasztételi jog 

Ha a felhasználó úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti 

a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, 

jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Honlap: http://naih.hu/ 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

A felhasználónak joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy 

a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti 

hatóságnál is panaszt tenni. 

Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak  

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. 

cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

http://naih.hu/


valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


