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3. számú melléklet 
Érintetti jogok 

 

 

Hozzáférés  

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést 
kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap 
tájékoztatást:  

- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 
 

- az adatkezelés céljai; 
 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 
 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, 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; 
 

- jogai; különösen az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; illetve a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának joga; 
 

- jogorvoslati lehetőségei; 
 

- az adatforrásokra vonatkozó információ, különösen, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, 
a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 

- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának 
rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír 
alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.  

 

Helyesbítés  
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A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk 
kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését és a 
hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, 
kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok 
benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a 
kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok 
kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.  

Törlés  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk 
kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:  

- a személyes adatokra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy 
más módon kezeltük; 
 

- aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében. vagy 
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
 

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

-  

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok 
törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes 
adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás 
visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.  

 

Az adatkezelés korlátozása  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk 
kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:  

- aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének 
jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást; 
 

- vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 
 

- a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  

Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a 
személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben 
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés 
folytatásának felételei.  
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A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak 
tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi 
esetekben lehet kezelni:  

- az érintett hozzájárulása alapján; 
 

- jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme; 
 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme; 
 

- fontos közérdek.  

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.  

 

 

Adathordozhatóság  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk 
kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által 
meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt 
másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.  

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében 
kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve 
annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésre.  

Tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok 
rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a 
velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.  

 

Tiltakozás  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a 
személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő 
megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek 
elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk 
meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a 
személyes adatokat tovább nem kezeljük. 


