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I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 
 
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BorLa Faipari és Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság (2220 Vecsés, Damjanich utca 57.; adószáma: 23896080-2-13)), a  weboldal (a továbbiakban: 
Weboldal) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési 
irányelveket.  
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei 
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, 
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. 
 

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 
 

A  BorLa Faipari és Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti. 
 

Név: BorLa Faipari és Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cím: 2220 Vecsés, Damjanich utca 57. 
Ügyvezető: Boros László 
Telefonszám: +36 (30) 544 7318 
E-mail-cím: laco@borlabutor.hu 
 

III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS MÓDJA  
ÉS A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK CÉLJA 

 
Az Adatkezelő a Weboldalon keresztül vagy más módon a részére a látogatók által megadott adatokat fogadja, 
gyűjti össze és tárolja el.  
 

III.1. Árajánlatkérés 
Az árajánlatkérés vagy más célból velem kapcsolatba lépő látogatók a Weboldalon keresztül megadott, a 
személyükhöz köthető adatait (név, e-mail-cím, esetleg telefonszám) kizárólag arra a célra használom fel, 
amely miatt az érdeklődők vagy látogatók ezen adataikat megadták, vagyis hogy a megadott e-mail-
címükre árajánlatot küldjek, vagy egyéb kérdésüket megválaszoljam. 

 
III.2. A szolgáltatás megrendelése 
A szolgáltatás megrendelése során a felhasználónak a következő személyes adatokat kell megadnia: 
• név 
• e-mail-cím 
• számlázási cím (számlázási név, település, irányítószám, utcanév, házszám). 

 
A szolgáltatás megrendelése során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a 
kérdéses adat törléséig tart. A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) 
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások 
alapján történő adatkezeléseket. 
 
Az említett adatokat kizárólag arra a célra használom fel, melyből a felhasználó azt megadta, és semmilyen 
esetben nem adom át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, 
szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály 
felhatalmazása alapján egyéb hatóság –, amik részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével 
köteles vagyok kiadni azokat. 
 
Adatkezelések 
  
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
 
Személyes adat Az adatkezelés célja 
Vezeték- és keresztnév A kapcsolatfelvételhez és a szabályszerű                                                                                                       

számla kiállításához szükséges 
E-mail-cím Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések                                                                               

hatékonyabb egyeztetése. 
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés                                                                                 

létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,                                                                                 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból 
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származó díjak számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések érvényesítése. 

 
IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 
Az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdése, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
 
"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén 
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor 
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig." 
 
Az adatok kezelésének jogalapja továbbá a szerződés teljesítése. 
Szerződés teljesítése: Ön amennyiben szerződést köt velünk, egy szolgáltatást vásárol tőlünk, melyet akkor 
tudunk teljesíteni, ha a fenti adatokat megadja nekünk, ez már igaz abban az esetben is, ha szerződéskötési 
szándékkal fordul felénk, hiszen ekkor csak az Ön által megadott adatok birtokában tudunk megfelelő 
tájékoztatást adni a szolgáltatásról. Továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § 
szerint a szolgáltató – jelen esetben cégünk - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.  
 
A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 
 
Tájékoztatom, hogy 
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul; 
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy a megrendelését teljesíteni tudjam; 
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudom a megrendelését teljesíteni. 
 

V. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK 
 
Tárhelyszolgáltató (weboldal) 
A Weboldalnak a Navisoft Hungary Kft. (1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.) platform a tárhelyszolgáltatója. 
A XY biztosítja azt az online platformot, amely lehetővé teszi a szolgáltatásaim nyújtását az Ön számára. Az 
adatai a Vavisoft Hungary Kft. adattároló eszközein, adatbázisaiban és a Vavisoft Hungary Kft. alkalmazásokon 
kerülhetnek tárolásra. A Vavisoft Hungary Kft. tűzfallal védett biztonságos szervereken tárolja az adatait. 
 
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás. 
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: Navisoft Hungary Kft. 
Cím: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10 
E-mail: navisoftkft@gmail.com 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes                
adat. 
4. Az adatkezelés köre: a Weboldalt használó valamennyi érintett. 
5. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti 
megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az 
adatkezelés. 
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 
 
 
Közösségi oldal 
Közösségi oldal adatkezelése akkor jöhet létre, ha a felhasználó regisztrált tag a Facebook közösségi oldalon, és 
lájkolta, megosztotta stb. a weboldal egyik blogbejegyzését. Az adatgyűjtés ténye ilyenkor a Facebook közösségi 
oldalon a felhasználó regisztrált neve, illetve profilképe. Az adatgyűjtés célja a Weboldal egyes tartalmi 
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elemeinek vagy magának az egész Weboldalnak a közösségi oldalon történő megosztása, lájkolása 
vagy népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai 
kezeléséhez a közösségi oldalon. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és 
jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, 
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi 
oldal szabályozása vonatkozik. A Facebook Adatkezelési szabályzata az alábbi címen olvasható 
el: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a 
felhasználó nyilvános profilképe. 
2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és „lájkolta” a 
Weboldalt. 
3. Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalon a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak 
vagy magának a Weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok 
forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az 
érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az 
adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi 
oldalon. 
 
Számlázás 
Név: PE-SZI-KA Hungary Kft. 
Székhely: 2220 Vecsés, Damjanich utca 10. 
Email cím:  katalin@peszika.hu 
Továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, számlázási név, számlázási cím, vásárlás adatai 
Az adattovábbítás célja: díjbekérő és számla kiállítása 
 
A számlákon található személyes adatokat a könyvelő PE-SZI-KA Hungary Kft.. 2220 Vecsés, Damjanich utca 
10., Adsz: 23857171-2-13) részére, továbbá az adóhatóság részére adjuk át, hogy a jogszabályban foglalt 
bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. 
A számlákat az Adatkezelő állítja ki, és azok csak a jogszabályi előírások alapján kerülnek abban az esetben az 
Adóhatóság részére továbbításra, ha a számla áfatartalma meghaladja a 100.000 Ft összeget. 

VI. Adatkezelés időtartama 

A számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, számla sorszáma és összege) a számviteli törvény szerint 8 évig 
vagyunk kötelesek kezelni; egyéb adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 1 évig kezeljük. 

 
VII. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT 

VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ 
ADATKEZELÉSEK ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA AZ ÉRINTETT 

KEZDEMÉNYEZNI: 
  
Postai úton a 2220 Vecsés, Damjanich utca 57. címen 
e-mail útján a laco@borlabutor.hu e-mail-címen; 
telefonon a +36 (30) 544 73182 telefonszámon. 
 
 

VIII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
 
1. A hozzáférés joga 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 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 rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
2. A helyesbítéshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
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3. A törléshez való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 
késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
 
4. Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a 
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 
  
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 
• Ön 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 Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival 
szemben. 
 
6. Az adathordozhatósághoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által 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. 
  
7. A tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
 
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 
 
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön 
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is 
megállapít; vagy 
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
Intézkedési határidő 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 
hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az 
Ön kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Az adatkezelés biztonsága 
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Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá 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 érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 
garantálja, 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. 
 
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. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket. 
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az 
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel 
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, 
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul 
meg; 
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan 
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az 
érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután 
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett 
tájékoztatását. 
 
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 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. 
 
 
Panasztételi lehetőség 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

IX. Fogalommagyarázatok 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ 

Különleges személyes adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre 
vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat 
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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 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (technikai műveleteket jelent) 

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, stb. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése 
 

X. ZÁRSZÓ 
  
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra: 
  
• 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) 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: 
Infotv.) 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 

• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(különösen a 6.§-a) 
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi 

követelményeiről 
• 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről. 


