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2. Adatl<ezel6s szabilyai

.lel err adatl<eze I dsi t6.i el<oztato i dobeli l-ratalya 20 1 g 
. -tol vi sszavond"sig tart.

A .jelen Szabiiyzat fbgalmi rendszere negegyezil< az Altalar,os adatvddelmi rendeiet
(tovd"bbiakban ,,GDPR"') 4. cikkben megl.ratdrozott drtehnezo fogalomma gyardzataival,
illetve bizonyos pontol<ban kiegdszitetten az inform6ci6s 6nrendelkezdsi jo9r.6l ds az,
inlbrm6cioszabads6grol szol6 2011. evi CXII. tdrvdny (tovabbiakban: ;,lnlbfv.',) 3. $
drteIn.iezo rendeIl<ezeseivel , F,zek alap.j6n tel-r6t:

Szem6fyes tdat; azonositott vagy azonosithat6 tenndszetes szerndlyre (,,erintett,,) vonatkoz6
barnrely inform6ci6; azonosithato az a termdszetes szem6ly, aki kcizvetlen vagy kozvetett
m6don, krilcjndsen valamely azonosit6, p6ld6ul nev, sz6m, helymeghattrozo adat, online
azonositri vagy a termdszetes szemdly testi, frziologiai, genetikai, szellemi, gazd,asiryi,
kultr-rr'6lis vagy szoci|lis azonossttgiravonatkoz6 egy vagy tobb tdnyez o alapjanazolosithat6;

Hozz:iJrirukis: az elirltett akarateinal< onlccntcs, korilsdt ds megl'elelo ttrjel<oztat6son alapul6 ds
e gyeirte Im[i kirlvilr'6nitdsa. amellyel az erintett nyilathozat vagy a megerositdst
f.elreertlietetlertr-il l<if'ejezo cselekeclct utjan jelzi, l.rog1, beleeg;,e26set adja u, O, erinto
szetl-tti 11,s5 adatol< l<ezeJ esehez;

Adatf<ezel6" az a Letnt|.szetes vagy .iogi szemely, l<ozhatalmi szerv, rigyndks6g vagy b6rrnely
egyeb szerv' antely a szenrelyes ridatol< l<ezelesenek cdliait ds eszk6zeit on6ll6an vagy
m6sokl<al egyritt ueghzrt6rozza; ha az adatl<ezelds cdljait ds eszkozeit az u'i6s vasy a



tagdllanri jog hatdrozza meg, az adatl<ezelot vagy az adatl<ezelo kijeloldsdre volatl<ozo
kulcinos szempontol<at az nnios vagy a tag6llami.iog is meghartdrozhatia;

Adatkezel6s: a szemelyes adatol<on vagy adat6llorn6nyokon autonratiz6lt vagy nem
autornatizdlt m6don vegzetr barnrel;, miivelet vagy mtiveletel< osszessdge, igy a gyrijtds,
rogzitds, rendszerezds, tagol6s, tdlol6s, Atalakit6s vagy megv 6ltoztat6s, lekdrdezds, betekintds,
fellraszn6las, kozlds tov6bbit6s, terjesztds vagy egyeb rn6don tcirtdno hozzfferhetovd tdtel
titj6n, osszehangold.s rzagy osszekapcsol6s, korl6toz6s, torlds, illetve megsemmisitds:

Adatf'eldol9oz6: az a termdszetes vagy jogi szemdly, kdzhatalmi szerv, iigynoksdg vagy
b6rrnely egydb szerv, amely az adatl<ezelo nevdben szemdlyes adatokat l<ezel.

cimzett: az a lermeszetes vagy jogi szemely, kcizhatalmi szerv,
egydb szerv, al<ivel, vagy amellyel a szemdlyes adatot kozlil<,
halmadik fdl-e.

tigynokseg vagy b6rmely
fiiggetlenr-il att6l, hogy

A szen-idlyes adatok kezeldsdt a fdrsasag jogszeruen ds tisztessegesen. valarnint az erintett
szitmdra 6tldthato modou veszt.

Az Adatkezelo atdjekoztatot folyamatosanhozzdferhetovd teszi honlapjtn, Az Adatkezeldsi
I|jel<oztato elfogad6sa (a megfblelo checkboxban elhelyezett pipa) rgazolja annak
megisrnerdsdt ds adatkezeldsihozzttjdrul6snak minostil, igy tehdt az adalkezeldsre csak akkor
kertilhet sor, ha az ertntett egyeltehnri megerosito cselekedettel, pdld6gl ir6sbeli - tdeertve az
elektronikus ftton tett -, r-ryilatkozattal onkdntes, konkrdt, ttlekoztatitson alapul6 ds egy6rtelmii
hozziti|rulits6t adja a tertrdszetes szemdlyt drinto szemelyes adatol< kezeldsdhez,

A Tdrasdg a szemdlyes adatokat csak meghattvozolt, egydrtelmri dsjogszeru cdlb6l kezeli.
Talolasultnak olyan formdban tortdnik, ar-nely a:z ertnteltek azonositds6t csak a szemdlyes
adatol< kezeldse cdljainak elerdsdhez sztil<sdges ideig teszi lehetovd,

Az Adatkezelo munkatdrsai n'runl<6iuk sor'6n gondoslcodnal< arr6l, hogy jogosulatlar-r
szemdlyek ne tel<intlressenek be szerndlyes adatol<ba, tov6bbd arr6l, hogy a szemdlyes adat
t6rol6sa, elhelyezdse itgy l<ertiljon kialakitdsra, hogy az .jogosulatlan szemely rdszdre ne
l e gyen ho zzdferheto, m e gi srnerheto, nr e gv6lto ztathat6, me gs emmi sitheto.

3. Az Adatkezel6 honlapjrinal< hasznflata sorfn megval6sul6 adatkezel6sek

3.1. Cookiek

A T6rsas6g a Flonlapjdn a Google Analytics webanalitikai szolgdltat6st haszn6lja. A Google
Analytics ,,stitiket" (cool<ies), a honlapra l6togat6 felhaszn6lok sz6rnit6gdpdn elhelyezett
szovegfajlol<at haszndl, amelyel< cdlja, hogi,segitse a weboldal haszntiatanak elemzdsdt. A
sLitik altal gener6lt, a i.iorrlapok l-raszn6lat6r'a vonatl<ozo infblrriiciokat (a honlaplatogat6 Ip-
cimet) a Google arr-rerikai egyesiilt dllamol<beli szervereire tovirbbitja, ds ott tarolja. A Google
nem l<apcsolia ossze a stitik dltal gener'dlt infbrm6oiokat r.n6s aclatokkal - dppen ezdfi a



hat6lyos aciatvddelrr-ri szab|lyoz6s alapj6n neLr"i valositja meg szen'r6lyes adatok kezelds6t. A
Itonlaprat latogato felhaszn616 bongeszojc megfelelo bedltit6sainak kiv6laszt6s6val
visszautasithati a a stiti k l'raszn6latdt.

A Google a fenti inlbrnd.ciol<at a l{onlap az ertntett altal toltdno haszn6latdnak drtdkeldsdre,
elenrzdsdre, a weboldarlon veglehajtott tevel<enysdgekrol szol6 riportok ossze61lit6.s6ra,
valanrint a I'ronlapor-r vegrehajtott tevel<en)/segel<kel es az irrter-nethasznillattal kapcsolatos
e gyeb szo I gd ltatasol< n y[r j tds ar a has znalja.

3.2. I(apcsolat

Az Ligyl'eleknelc lehetoseglik van a rrlldlmiy.e_rzalp-lqcalrLl1<llp_-c-so_lal oldalon megadott
elerhetosegel< valarliel ),i l<en felvenni a kapcsolatot a T6rsas6ggal.

Adatl<ezel6s c6lja
A honlap-ldtogat6si szol<dsok vtzsgiiata, az

Adatkezelovel toltdno kapcsolatfelvdtel elosegitdse

Kezelt adatol< l<iire

A szitmitogep internetprotol<oll-cime (lP-cime), Domain
ndv (URL), a hozz6ferds adatai, az igyfel flle lekelds
(file ndv ds URL), a FITTP v6laszkod, a weboldal adatar
ahonnan a lekdrds tortent, a l6togat6s alatt forgalttazott
bditok mennyisdge, a lifiogat6s idopontja, a megtekintett
oldalak adatai.

Adatkezcl6s jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezclds a) pontja szerinti drintetti
hozzai6rtrl6s.

Ad a ttf rol6s hat:l rid c.ie Az adatf'eh,eteltol szdmitott legl'eljebb egy ev.

Adattdrol6s m6d.ja Elektronil<r,rs

Adat fo116sa Erintellol fclvett adrt

Az adatszolgriltatzis

elmarad:isf n al< Iehets6ges

l<iivetl<ezm6nvei

A szer.r.rdlyes adat szolg6ltatdsa nelr elofeltdtele a Honlap
i senvbevetelenek.

Adattov 6bbftf s cimzett.i e

Adatl<ezel6s c6lja A Tdrsas69gal torteno kapcsolatfelvdtel biztositasa,

Kezelt adatok kiire Az drir-rtett neve, e-mail cime 6s telefonsz6ma

Adatl<ezel6s joga lapj a
A GDPR 6. cikk (1) bekezddsdneh a) pontja szerinti erintetti
hozzdjitrvlls

Adatt:irol6s
hatrlrideje

Az drintett hozzdjdrttlitsdnak visszavon6sfig, kapcsolatfelvdtel
esetdn annak kivizsg6l6s6ig, megv6laszol6s6ig

Adatl<ezel6s m6dja elektronikus

Adatfelclolgoz6 Ncll Iesz i,qe{n),be adatf-eldoIgoz,6I" 7t 
'l'a;sas1g

Adat fbrriisa Elinte'ttol felvett rdrt



Az a cl atszol g:i lta t:i s

elmarad{sdnal<
lehets6ges

kiivetl<ezm6nyei

A szemdlyes adat szoJgd"ltat6sa nem kdtelezo.

4. Az 6rintettel< jogainak 6r-v6nyesft6se

Az 6rlntett t6.i6l<ozttttrist l<6rhet szem6lyes acl:rtai kezel6s6rdl; valamint l<6rheti szem6lyesadatainak helyesbitds6t; aclatainak tiirl6s6t az
adatvedeIenl uniVerza[@gtlail.conr...... r]; i:,;rr,e-mail cfmen; az adatl<ezel6s korl{t oz6s6rt;
ilfetve jogosult az adathordozhat6s6ghoz, valamint a jogorvoslathoz, panasza eset6n
Magyarorszfg teriiletdn a Nemzeti Adatvdclelrni 6s Informfciriszabadsfg Hat6s6ghoz
vagy - v{laszt:isa szerint - bir6srighoz fordulhat. A bir6sdgi elj:ir6sban a tijrv6nysz6k
rendell<ezil< h atf sl<iirrel.

Aldbb olvnsltutd u rdszletes lefrris uz drintetti jogok leapcsdn:

4.1. Tr{j6koztatishoz val6 jog 6s hozz:lf6r6s

Az erir-rtett jogosult ana, hogy az Adatl<ezelotol visszajelzest l<apjon arra vonatkozoan,hogy
szemelyes adatainak l<ezeldse folyamatbau veur-e es a kcjvetkezo informaci6khoz hozziferest
kap.jon:

- .jogosr-rlt n.regtudni az adatl<ezeles cdl.j6t;
- az drintett szernell,e5 adatol< kateg6riait;
- azon cinlzettel<et vagy cimzettel< kateg6r'i6it, akikkel, illetve amelyekkel a szemdlyes

adatokat kcjzoltek vagy kozolni fogjal<, ideertve ktildnosen a harmadik orsz6sbeli
cin-izetteket, illetru e a nemzetk6 zi szervezeLeket;

- adott esetben a szerldlyes adatol< t6r'olasanak tervezett idotartam6t, vagy ha ez nem
1 elrets d ge s, ezen i d otartarn me gha tfu ozilsinak szempontj ait,

- Jogostllt felvildgositdst kapnta az erintettnek azon jogitr6l, hogy kdrelmezheti-e az
adatkezelotol a fti' vonatkoz6 szemdlyes adatok helyesbitdsdt, tcjrldsdt vagy
l<ezeldsdnel< korl6,toztrs6t, ds tiltakozhat- e az ilyen szemdlyes aclatok kezeldse ellen;
i I I etve nyir j th at-e val amely fer ti gye leti l-rat6 s6ghoz cimzefi panaszt.

- Jogosr-rlt rnegl<apnia tninden elerheto infbrnrdciot arr6l is, hogy ha az adatol<at nem az
eri rrtettol gyLr j tottek.

- Tor'dbbial<barr.jogosr-rlt arra is, hogl' Ludom dsr szerezzen az alltou'tarjzaltdontesirozatali
ijgyekben all<ah.uazott logikdra ds arra, hogy az ilyesfajta adatkezeles, milyen
.ielentosdggel bir, illetve ez az erintettre ndzve milyer-r vdr:hat6 l<cjvetkez'-re'nyel tar,

Az Adatkezelo inclol<olatlan l<dsedelem ndlktil, de r-nindenfelekdppen a kdrelem bedrkezdsdtol
sz6mitott e$' l-r6napon beliil t4idkoztatje az drintettet a tiljekoztatasi .jog szerinti kdrelem
nyomdn l.rozott intdzl<eddsel<rol. Szr,il<sdg esetdn, figyelembe veve a kdr.elem dsszetettsdgdt ds
a kdrelmek sz6'n61, ez a hatdrido tovdbbi l<dt h6nappal meghosszabbithato, A hat6rido



meghosszabbftasd|ol a'z aclatl<ezelo a keseclelem olcair.ral< nregjeloldsevel a kdrelem
kezhc'zvdteldtol szanritott egy lronapon bellil tti.iel<o,tava azer.inteltet.

A td-iekoztatds fdszabdly szerint ingyenes, holtsegtelitesrazAdatl<ezelo csak a GDPR 12, cikk
(5) bekezddsben, illetve 15' cikk (3) bekezddsben megh atdrozottesetben szhmitfel.

Ha az Adatkezelo nem tesz intdzl<eddsel<et az drintett kdrelme nyom6n, kdsedelem ndlkril, de
legkdsobb a kdr"elem bedlkezdsdtol sz6rnitott egy h6napon belLil t6jdl< oztatta az erintetter az
intdzkedds elmarad6s6r-rak okair6l, valamint an6l, hogy az drintett panaszt nyfjthat be
valarnely feltigyeleti hat6s6gn6l, ds elhet bir6s6gi jogorvoslati jog6val,

4.2. Helyesbit6shez val6 jog

Az dlintett jogosult arra, hogy kdresdre az Adatl<ezelo inclokolatlan kdsedelem nelkr-il
lrelyesbitse a rd vonatkozo potrtatlan szemdlyes adatokat. Figyelembe vdve az adatkezeles
cdlidt, az erinretrjogosr-rlt an"a, hogy kerje a hidnyos szenelyes adatok - egyebek mellett
kiegeszfto nyi latl<ozat utjan t6r.tdno - lciegeszitdsdt,

Arra az idotartamra, atr-tig az Adarl<ezel6 ellerrorzi a szemelyes adatol< pontoss6g6t, a kdrddses
szemdlyes adatok korl6toz6sra kertilhetnek a.jelen tfuekoztato 4.4. pontjilnak megfeleloen.

4.3. Tiltakozris joga

Az erintett abban az esetben az Adarl<ezelohoz intezettnyilatJ<ozat6val tiltakozhat szemdlyes
adalai kezelese ellen, ha az aclatkezeles jogalapja

a GDPR 6. cikk. (1) bekezdds e) pontja szerinti kozdrdek vagy
a GDPR 6. cilck (1) bel<ezdds fl pontja szerintijogos drdek,

Tiltakozdsi .iog gyakorl6sa esetdn az Adatkezelo nem kezelheti tov6bb a szemelyes adatokat,
kivdve, ha az adatl<ezelo \izouyitja, hog5, q7 adatkezeldst ol;,41i l<enyszerito erejri jogos okok
indokolj6k, arnelyek elsobbsdget dlveznek az erintetr erclel<eivel,.jogaival ds szabadsitgaival
szetnben, vagy amelyek .jogi igenyek eloterjesztdsdhez, drvdnyesitdsdhez vagy vedel mehez
kapcsolodnak' Annak rneg6llapit6sa kapcsdn, hogy az ad,atkezelest kdnys zerito ereju jogos
okok ir-rdokolj6k, az Adatkezelo iigyvezetoje clont, Az ezzel l<apcsolatos 6ll6sponti616l
vdI em er ryben t6j dhozt aI.j a az dri r-rtettet,

4.4. Az adatl<ezel6s l<orldtozfsiihoz va16 iog

Az adatkezelds korl6toztndra abban az esetben kenilhet sor, amennyiben:

az erintelt vitatja az adatok pontoss6gdt, az adatol< helyessdgdnek meg6llapit1saig
terjedo idotartan-rla az Adatkezelo korl6tozzaa szemdlyes aclatok kezeldset;
az adall<ezelds.jogellenes ds az dlintelt tdrlds helyett a flelhaszn6l6s korl6tozas6t kdri;
az adarkezelonelt rlar tritrcs sztiksege az adatokra, de az drintett igenyli azokat jogt
i genyek eloter.j esztesehez;

az erintetr tiltal<ozik a szemdlyes adatok kezeldse ellen a GDpR 21. cikke szerint
tiltakozott, a tiltal<oz6ssal kapcsolatos meriegelds elvdgzesdnek erejdig.



A Tarsasdg az drintett szerldlyes adata kezeldse elleni tiltakozds6nal< elbir.dl6s6nak
idotartarnara - de legfeljebb 5 napra a:z adatkezeldst fel(riggeszti, a tiltal<oz(ts
megalapozottsdg6t n'regvizsg6l.ia ds clontdst hoz, arnelyrol a kdrelnrez oI tttlel<oztatja.

Amennyiben a tiltal<ozds indokoll, az adattaI l<apcsolatos adatlcezelest a Tftras(tg vezeto.le
korl|rozza, azazl<izdrolag a tdrol6s, n'iint adatl<ezeles val6sulhat r.neg mindaddig, amig

az er tntett ho zzttj 6rnl az adatl<e'zeid sh e z ;

.iogi igenyek drvdnyesitdsdhez sztiksdges a szemdlyes adatok kezeldse;
m6s termdszetes vagy jogi szemdly jogainak vddelme erdekdben sztiksdsessd v6lik a
szemdlyes adatok kezelese; vagy
j o gszabdly kozdrdekb o I elrendel i az adatkezelest,

Ha az adarkezeles l<orll,tozttsitt az etrntett kerte, a l<orlffiozhs fblold6s6r6l a T6rsas6s
eIozetesen Liiekoztatia az erintettet,

4.5. Tiirl6shez val6 jog (,,,a2 ell'eledtet6shez vat6 ,iog,')

Az drintett.jogosult ana. hogy kerdsere az Adatl<ezelo indolcolatlarr lcdsedelem ndlkril torolje a

16 vonatl<ozo szemelyes adatokat, az Adatkezelo pedig koteles arra, hogy az erintettre
vonatkozo szenelyes adatokat indokolatlan kdsedelem ndlktil torolie. ha az al6bbi inclokok
valarlelyike fenndll:

a) a szemelyes adatokra rndr nincs sztiksdq abb6l a cdlb<5l, amelybol azokat gyujtottdk
vagy m6s modor, kezeltdk;

b) az erintett , ds az
adatl<ezeldsnek nincs n-rdis j o gal apj a;

c) azerintetl a GDPR 21. cikk (1) bekezdese alapj6n tiltakozik azadatkezeldse ellen, ds
nincs elsobbseget elvezo jogszerti ok az adatkezeldsre, vagy az erintett a21. cikk (2)
bel<ezdes e al apj 6n ti itakozik az adatkezel d s el I en;

d) a szemdlyes adatokat.iogellenesen kezeltdl<;

e) a szenlelyes adatokat az adatl<ezelore alkalmazando unios vagy tagallamijogban eloirt
iogi kotelezettseg tel.iesitdsehez t6rolni l<ell;

VAGY

D a szemelyes adatolc gyirjtdsdre az inforn-rdci6s t6r'sadalommal cisszeftiggo
szolgtltatitso k l<inirl d"sdval kapcs o I ato san kerti lt sor.

Az erintett tdrldsi jog6nak korl6tozds6ra csak a GDPR-ban irt al6bbi kivdtelek fenn6ll6sa
esetdn kertilhet sor" azaz a fbnti indol<ok fenn6ll6sa esetdn a szemelyes adatok tov6bbi
megorzdse j ogszerunek tekintheto,

a) lra a vdlemenynyilvdnit6s ds a tdjekozod6s szabads6 gthoz val6 j og gyakorl6sa , vagy
b) ha valamely jogi kotelezettsdgnek va16 megfelelds (azaz az Adatkezeldsi

Nyilv6ntartdsban jogi kotelezettsdg jogalappal rcgzitett tevdkenys6g esetdn az
adatl<ezelds cdl.f anak megf'elelo idotartarn alatt), vagy

c) ha kozerdel<bol vdgzett felaclat vegreha.jtasa. vagy



d) ha az adatl<ezelore rulr6zott kozhatalmi.jogositvdnl, gyal<orl6sa miatt, vagy
e) ha nepegdszsdgr"igy tertiletdn drinto kc;zdrdekbol,
0 ha kdzerdeku arcl-riv6ldLs cdlj6b6l, vag
g) ha tudorndnyos ds tdrtdnelmi kutat6s celi6b6l vagy statisztikai cdlb6l ,vagyh) ha.jogi igenyek eloteriesztdsdhez, ervdnyesitdsdhez illetve vddelmehez sztiksdses.

4.6. Az adathordozhattis6ghoz val6 jog

Az erintett .iogosult at'ra, hogy a rd vonatk ozo, iitala az AdaIl<ezelo rendelkezesere bocsdtott
szemdlyes adatokat tagolt, szeles korben haszndlt, gdppel olvashat6 form6turnban megkapja,
tovabbd.jogosult arra, hogy ezeket az adatol<at egy m6sik ad,aLl<ezelonek tovd.bbitsa andlkiil,
lrogy ezt al<addlyozn| az az adatl<eze\o, anrelynek a szemdlyes adatokat a reldelkez6sere
bocs6totta, amennyiben :

az adatkezeles jogalapja az drintett hozzhjdrulisa vagy az adatkezeldsre olyan
szerzodes teljesitese eldekdben volt sziiksdg, amelybe n az erintett az egyik fel vagy az
a szerzodes megkotdsdt megelozoen az drintett kdrdsdre tdrtdno lepdsek megtdteldhez
sztil<sdges IGDPR 6. cikk (1) bekezcldse) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]
ll5

az adatl<ezel e s alr to r-ri at i z6 I t m o d o n to r.te n i k.

Az adatl<ezelo mir.rderl olyarr cirnzetter t6.iel<oztat valamennyi helyesbitdsrol, torldsrol vagy
adatkezelds-l<orl6toz6sr6l, al<ivel, illetve amellyel a szemdlyes adatot kcjzciltek, kivdve. ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy ar6nytalanul nagy erof'eszitest igdnyel. Az erintetretkercsere az
adalkezel o tdj el<o ztatt a e c irnzettekro l.

5. Jogon,oslat

Az Adatkezelo az drintett adatainak jogellenes kezeldsdvel vagy az adatbrztons;g
kovetelmdnyeinel< negszegdsdvel mdsnak okozott kdlt, illetve az (italavagy az iitalaigdnybe
vett adatfeldolgoz6 6ltal okozott szemdlyisdgi jogsdrtes esetdn j616 sdrelemdijat is megtdriti,
Az adarkezelo mentesill az okozott kdrdrt val6 felelossdg es a sdrelemdij megfizetdsdnek
l<otelezettsdge al6l, ha bizonyitja. hogy a k6r1 eloidezo esenrenyert ot sernmilyen m6don nem
terheli f'elelosseg

Az dt'intett az Adatkezelo adatl<ezelesi el.jards6val kapcsolatos panasszal a feltigyelo
hat6sdghoz - Magyaror.szdgon a NAIFI-hoz fbrdr-rlhat:

Ndv:

Szdkhely:

Honlap:

Nernzeti Adatvddelrni ds Inform ilcioszabad,s6g Hat6s6g

1024 Budapest, Szildgyi Erzsebet fasor 221C.

www,naih.hu

Az drintett - vdlaszt6sa szerint - bir6s6gi irton is drvdnyesitheti ig6nydt. A per elbir6l6sa a
tcirvenyszdk hatdskcjrebe taltozik. A per - az erintett vl,lasztitsa szerint - az erintett lak6helve
vagy tartozkoddsi helye szerinti torvenyszdk elott is megindithat6,



6. A nyilafl<ozatmegvil toztatrisa

Az Adatkezelo fenntartia a.iogot, irogy a nyilatl<ozatot modositsa. Amennyiben a m6dositds
az ertntett 6ltal megadott szerndlyes adatainal< felhaszn6ldsiit drinti, ttgy a vttltoztatdsol<r6l afelhaszndlot e-mailes tilekoztat6 levdl form ttjaban tfjekoztatia, Amennyiben a nyilatkozat
m6dosit6sdb6l kifolyolag az adatkezelds rdszletei is megv6lt oznak, az Adatkezelo krilon
megkdri az drintetti hozz6j6rvl6sL.

7, Jelen Szab iiyzatban nem megh at6rozottk6rd6sel<

A.jelen szabdlyzalban nenl rneghathrozott kdrddsel<ber.r a GDPR, illetve az itltalamegengeclett
esetekben, kisegito.jeilegger az Infotv. szabilIyai az irdnyado,

Mi nde' on I i'e l<ap cs ol atfelvdter, bel ee gyezo ny rratr<o zatnti

Minden olyan feliileten, ahor az drintett adatot adhat meg 
^zAdatkezeld

r6,sz6re,, a jelen
sziivegnek l<ell m egl elen nie.

ffi Megismertem ds elfogadom az aclatvdcrerrni szabdr.yokat.

(cs'ak cr.jelolcindgtzet oktfttttci tdteldve/.fbgadia el ct rendszer a r e gi,s ztr ac i6 t/ui ze net e I kal dd s dt )


