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2. számú 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;  
 

- cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre 
elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb 
látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett 
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;  
 

- érintett/felhasználó: 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 
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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;  
 

- IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a 
szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek 
hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt 
számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.  
 

- 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.  

  


