
Adatkezelési tájékoztató

1. Fogalmak
a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek
minősül a Társaság.

e. Az Adatkezelő a honlap üzemeltetője.
f. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
személyes adatokat kezel.

g. 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. Azon közhatalmi szervek, amelyek
egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg
kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak.

h. 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.

i. 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.



j. Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett www.rttegeszsegmentor.hu
weboldal, és aloldalai. Felhasználó: az a természetes személy, aki a
honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.

k. Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy
azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár
közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató
partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében
személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az
adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső
szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem
állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy
hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat
gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva
alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

2. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve, adatai és elérhetősége:

(1) Az Adatkezelő és Adatvédelmi tisztviselő neve, adatai és elérhetősége:

a) Adatkezelő neve: Garát Péter Zsombor EV

b) Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 29.
c) Cégjegyzékszáma: 69797134-1-42
d) Postacíme: 4 Budapest, Hold utca 29.
e) E-mail: zsombor@goingtobe.hu
f) Telefon: +36 70 565 3525

(2) A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes
adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem
alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s
megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását,
annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a
tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük,
gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához
szükségesek.

3. Jogszabályi háttér

mailto:zsombor@goingtobe.hu


a. Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban
rögzített rendelkezések az irányadóak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tv. („Infotv.”)

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)

4. Az adatkezelés jogalapja
a. A Portálon keresztül és egyéb módon Ön által megadott személyes adatait

a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön
kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

5. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja
és időtartama

A Going To Be által folytatott, ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységek
tekintetében az alábbiakról tájékoztatjuk.

1./ Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják

● a rendelkezésre jogosult személyek azonosítása
● a tényleges tulajdonos azonosítása
● az ügyfél képviselői, alkalmazottai és rendelkezési jogosultjai adatainak az

ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében történő kezelése
● szolgáltatással kapcsolatos számlázás
● javítási, karbantartási, szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó számlázás
● közérdekű adatigénylés teljesítése

egyéb adatkezeléssel kapcsolatban:
● tanulószerződéssel / gyakornoki szerződéssel rendelkező tanulók nyilvántartása
● humán erőforrás kiválasztása

2./ Társaságunk jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a következő
adatkezeléseket végzi:

c) Tanuló-, gyakornoki szerződés

Az adatkezelés célja: tanuló-, gyakornoki szerződéssel rendelkező tanulók nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII tv. 42.§ – 55.§

A kezelt adatok: név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, lakcím,
(kiskorú tanuló esetén: törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma), TAJ szám,
adóazonosító

Az adatkezelés időtartama: 5 évig

Adattovábbítás: az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve az elméleti
képzést biztosító iskolák részére



d) Értékesítéssel kapcsolatos számlázás

Az adatkezelés célja: értékesítéssel kapcsolatos számlázás

Az adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.
§ d) és e) pontjai; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bek.

A kezelt adatok: név, lakcím, adószám

Az adatkezelés időtartama: 8 évig

f) Közérdekű adatigénylés

Az adatkezelés célja: közérdekű adatigénylések teljesítése, illetve az azzal kapcsolatos
számlázás

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 26.-31. §

A kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, ill. kérésére történő törlésig

g) Önéletrajzok kezelése

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése; a pályázati anyag tárolásához
történő hozzájárulás esetén további cél az Ön tájékoztatása a végzettségének,
képzettségének és elképzeléseinek megfelelő álláspályázatainkról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása azzal, hogy
önéletrajzát bármilyen módon eljuttatta Társaságunk számára

Az adatkezelés időtartama:
● Amennyiben nem Önt választjuk ki arra a pozícióra, amelyre jelentkezett, vagy az

álláspályázat elbírálását megelőzően Ön úgy dönt, hogy visszavonja
jelentkezését, azzal megszűnik az adatkezelés célja. A jelentkezés visszavonása
esetén, amennyiben Ön határozottan jelzi számunkra ez irányú kérését,
haladéktalanul töröljük az Ön adatait és az önéletrajzát.

● Amennyiben Ön a pályázat eredményéről történő tájékoztatás alkalmával, illetve a
jelentkezés visszavonásával egyidejűleg nem jelzi számunkra kifejezett kérését
adatai törlésével kapcsolatban, úgy hozzájárul a pályázati anyagának 24 hónapig
történő megőrzéséhez és ahhoz, hogy az Ön képzettségének megfelelő álláshely
megüresedése esetén értesítsük Önt a pályázati lehetőségről. A 24 hónap
elteltével zároljuk vagy anonímmá tesszük, illetve töröljük az Ön adatait és
önéletrajzát.



● Amennyiben Önt választjuk ki a pozícióra, a továbbiakban a munkavállalóink
személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok szerint járunk el, amelyről a
munkaviszony létesítésével egyidejűleg részletesen tájékoztatjuk.

Az adatok megismerésére jogosult személyek:
● a kiválasztási folyamatban részt vevő munkatársak.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása.

A felsoroltaktól eltérő célok esetében kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatát, ha
az adatkezelés céljáról Önt tájékoztattuk, és ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. E
tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Személyes adatait az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (például az
érvényesített követelés behajtásáig, stb.), illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig,
vagy az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó adóügyi, fogyasztóvédelmi,
vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeljük.

6. Portálunkon keresztül történő adatok megosztásának kezelése

a) Hírlevél szolgáltatás

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az
esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

● teljes név
● e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatosan
tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és
információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen
leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul
töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

● a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.



b) Kapcsolatfelvétel kezdeményezése a Portálon keresztül

A Portálon lehetőséget biztosítunk arra, hogy meghatározott adatok megadásával
kezdeményezze velünk a kapcsolatfelvételt.

A kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez szükséges személyes adatok:

● teljes név
● e-mail cím
● telefonszám
● rövid szöveges üzenetben esetlegesen megadott egyéb személyes adat

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az irattárazási szabályzat szerint.

c) Cookie-k alkalmazása

A Portál böngészése során cookie-kat, más néven sütiket, azaz kisméretű egyedi
szöveges információs fájlokat helyezünk el az Ön számítógépének böngészőjében.
Társaságunk honlapjának látogatói részére a cookie kezelésről szóló tájékoztató
a www.goingtobe.hu  oldalon érhető el a „Cookie Tájékoztató” linken.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

d) Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi
adatokat:

● az Ön számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címe
● az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az

operációs rendszer típusa
● az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

a. Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai
célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése,
utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati
statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk
fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

http://www.goingtobe.hu
https://dbh-group.com/hu/cookie-szabalyzat


b.
A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb
személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

c.
Az adatkezelés időtartama: a naplóállományok a mindenkor érvényes IT
Információbiztonsági szabályzatban meghatározott idő elteltével törlésre
kerülnek.Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása
hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az
adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása
alapján kezelhetünk.

d.
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a
hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

e.
Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az
igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési
célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül
kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

7. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához bizonyos személyes adatokat az harmadik
fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén –
adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadjuk, így különösen:

● A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése
érdekében igénybe vesszük a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok
vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc.
Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu
ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google
általi feldolgozásához.

● Szerverszolgáltató adatai:  ?????????

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további
adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét
a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető
módon közzétesszük.

8. Az adatokhoz való  hozzáférés és az adattovábbítás

Biztosítjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat csak az illetékes
munkaköröket betöltő személyek jogosultak megismerni – a feladataik ellátásához
szükséges mértékben -, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

http://www.google.com/intl/hu%20ALL/privacypolicy.html
http://www.google.com/intl/hu%20ALL/privacypolicy.html


A hatóságoktól (rendőrség, bíróság, ügyészség, adóhatóság, NAIH), valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések alkalmával a törvény erejénél
fogva köteles vagyunk kiadni az általunk kezelt személyes adatokat.

Az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésére felhívjuk minden olyan harmadik fél
figyelmét, akinek az adatokat továbbítjuk vagy átadjuk.

9. Személyes adatok megismerésére jogosultak
Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink,
akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő
feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van.
Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok
megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési
tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

10. Az adatkezelés biztonsága

Az Ön által megadott személyes adatok tárolásához más cég szolgáltatását
nem vesszük igénybe. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a
kezelésünkben lévő személyes adatok védjük, és megakadályozzuk azok
véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, illetve jogosulatlan
megváltoztatását.

11. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha
igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Erről
bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott
levélben, illetve a zsombor@goingtobe.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A kérelmének kezeléséhez az Adatkezelő Önt személyazonosságának igazolására kérheti.
A tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem
alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Adatkezelő által kezelt adatokra, azok forrására, az
adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és
címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak
továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.
Önt a következő jogok illetik.:

a. – Tájékoztatás kéréséhez való joga
(1) Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az
erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban-
ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt,
illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
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(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a
kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is
figyelemmel megtagadhatjuk a kérelem alapján történő
intézkedést.

a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy b) megtagadhatjuk
a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének
bizonyítása minden esetben a Társaságot terheli.

b. – Hozzáférés való joga
(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra,
hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz
hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja

b) az érintett személyes adatok kategóriái

c) azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni
a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli
címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre

d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának
szempontjai

e) az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának
joga;

g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként
kéri.

c. – Helyesbítéshez való joga



(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem
áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a
helyesbítést és kiegészítést.

d. – Törléshez/elfeledtetéshez való jog
(1)Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatot, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(2)Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető,
hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a kért személyes adat törlése fizikailag nem
kivitelezhető, akkor az adatot anonimizálni k

e. – hozzájárulás adatfeldolgozáshoz hozzájárulás időpontban
visszavonásának jogaalapú adott tetszőleges történő

f. – jogos érdekeken alapuló feldolgozással szembeni kifogás joga
g. – felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtás joga
h. - adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható –
formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán,
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon
történik.

i. – Korlátozás joga
j. – Cookie-k (sütik) kikapcsolásának joga
k. – Tiltakozás joga

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi
kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy



jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről
írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról,
illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos
határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott
intézkedésekről. A határidő kivételesen 2 hónappal meghosszabbítható, melyről 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 1
hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.

12. Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel: 06(1)391-1400, honlap:
www.naih.hu). Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert
kezdeményezhet Garát Péter Zsombor E.V. ellen.

Kérjük azonban, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel elsősorban Garát Péter
Zsombor E.V.-t keresse fel, a megadott elérhetőségek egyikén.
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Jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint 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 szóló
2016/679/EU Rendelettel (a továbbiakban: GDPR) összhangban alakítottuk ki, és ennek
alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek
tekintjük magunkra nézve.


