
Adatkezelési Szabályzat

1. ADATKEZELŐ
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoz
tató (a továbbiakban: Adatkezelési Sza
bály zat) a Wolters Kluwer OptiJUS Kft. (1117 
Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35.; kép
viseli: Tóth Gábor ügyvezető igazgató, 
email cím: info@optijus.hu) mint adatke
zelő (a to vábbiakban: Adatkezelő) által 
üzemeltetett, a  www.optijus.hu és az ott 
meghatározott egyéb címeken elérhető 
weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) 
felhasználóinak (a továbbiakban: Fel hasz
náló) a  jelen Adatkezelési Szabályzatban 
meghatározott személyes adatainak keze
lésére vo nat kozó, az információs önren
delkezési jogról és az információszabad
ságról szóló 2011. évi CXII. törvény  
(a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései
nek megfelelő adatkezelési szabályait és 
a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját 
tartalmazza.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a  Felhasználó személyes 
adatait a  jelen Adatkezelési Szabályzat 
alapján az Info tv. rendelkezései szerint 
kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért 
felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adat
védelmi és Információszabadság Hatóság, 
melynek szék helye: 1024 Bu dapest, Szilágyi 
Er zsébet fasor 22/C. és honlapja: www.
naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra 
hozott bírósági gyakorlatot is. A Fel hasz
náló jelen Adatkezelési Szabályzat elfoga
dásával hozzájárul az Adat keze lő nek az 
Adat ke zelési Szabályzat szerinti adatke
zeléséhez. Kérjük, olvassa el a 6. „Fel  hasz
náló Nyilatkozata” pontot is a Fel használó 
jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásá
val tett nyilatkozatainak megismeréséhez!

3. MÓDOSÍTÁS
Az Adatkezelő fenntartja a  jogot, hogy 
jelen Adat ke zelési Szabályzatot a Fel hasz
nálóknak a Web oldalon közzétett tájékoz
tatása mellett egyoldalúan módosítsa.  
A mó dosított Adatkezelési Sza bály zatot  
az Adatkezelő a  Weboldalon legkésőbb  
a módosított Adatkezelési Szabályzat 
ha tály balépése előtti ötödik (5.) napon 
közzéteszi. Az Adatkezelő a  jelen Adat ke

ze lési Szabályzat megváltoztatásáról a 
Web oldal regisztrált Felhasználói részére  
a Web oldalon elérhető felhasználói fiókon 
vagy mind a  regisztrált, mind a  nem re 
giszt rált Felhasználók esetében a  regiszt
rációnál vagy a  Weboldal használatánál 
megadott elérhetőségek egyikén keresztül 
is küldhet értesítést legkésőbb a módosí
tott Adatkezelési Szabályzat hatálybalépé
se előtti ötödik (5.) napon. A Fel hasz náló 
kijelenti, hogy rendelkezik a  Weboldal 
használatához szükséges internet hozzá
féréssel és a Web oldalt és/vagy a Fel hasz
nálói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Fel
használó kijelenti, hogy a  Fel hasz nálói 
Fió  kon vagy az általa a  Regisztrációnál 
vagy a  Weboldal használatánál megadott 
elérhető ségeken keresztüli kapcsolattar
táshoz jelen Adat kezelési Szabályzat elfo
gadásával hozzájárul.

4. FELHASZNÁLÓK KÖRE
A Felhasználó a Weboldalon egy alkalom
mal, egyféle módon regisztrálhat (a továb
biakban: Regisztráció). A Regisztráció 
so rán megadott adatai alapján a  regiszt
rált Felhasználó (a továbbiakban: Előfizető) 
igénybe veheti a  Weboldalon nyújtott, 
Weboldal használatát szabályozó felhasz
nálási feltételek (a továbbiakban: Szerző
dés) szerinti szolgáltatásokat (a további
akban: Szolgáltatások).
A nem Előfizető, de a  Szolgáltatásokat 
igénybe vevő Felhasználó vagy a Regiszt rá
cióhoz nem kötött Szol gáltatásokat igény
be vevő Felhasználó is a jelen Adatkezelési 
Szabályzat rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a  Fel
hasz náló a  Weboldalt információ szerzés 
céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, 
és ott további tevékenységével a Weboldalt 
használja. Ilyen esetben a  Felhasználó 
alatt a  Weboldalt látogató vagy használó 
nem Előfizető Felhasználót is érteni kell.
A jelen Adatkezelési Szabályzat alapján 
Előfizető az lehet, aki a Regisztráció során 
szükséges adatokat megadta és a  jelen 
Adatkezelési Szabályzat 6. pontjában fog
lalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együt
tesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használa
ta előtt megtette, továbbá magára nézve 

kötelezőnek fogadta el a  rá vo nat kozó 
Szerződés, valamint a  jelen Adatkezelési 
Szabályzat rendelkezéseit.

5. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy 
meghatározza a  Felhasználó 8. pont sze
rinti és az Adat kezelő által kezelt szemé
lyes adatainak körét, az adatkezelés mód
ját, továbbá biztosítsa az Info tv.nek és az 
egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfe
lelően a természetes személy Felhasználók 
ma gán szférájának tiszteletben tartását, az 
adatvédelem és az adatbiztonság követel
ményeinek érvényesülését, továbbá, hogy 
megakadályozza a  Felhasználó személyes 
adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, 
az adatok megváltoztatását és jogosulat
lan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasz
nálását.

6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, 
hogy teljes körűen megismerte és elolvasta 
a  jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá 
az abban foglalt rendelkezéseket magára 
nézve kötelezőnek fo gadja el és önkénte
sen, tájékozottan és határozottan hozzájá
rul, hogy az Adatkezelő az Adat ke ze lési 
Szabályzatban meghatározott személyes 
adatait az abban meghatározott adatkeze
lési célok érdekében kezelje az Info tv. és 
a jelen Adat kezelési Szabályzat rendelkezé
seinek megfelelően. A Felhasz náló kijelenti, 
hogy a  jelen Adatkezelési Sza bályzat elfo
gadásával együtt megismerte és elolvasta 
a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfo
gadása a Regisztráció érvényességének és 
a Web oldal használatának feltétele. A Fel
használó a  Regiszt rációjával hozzájárul 
ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott 
személyes, illetve egyéb adatait az Adat
kezelő tudományos, közvélemény vagy 
piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vala
mint reklámhírlevél, direkt marketing és 
telemarketing/tele sales céljából kezelje. A 
hozzájárulását ter mészetesen bármikor 
visszavonhatja a  jelen Adatkezelési Sza
bályzat 1. pontjában megadott elérhetősé
gek egyikén. A Fel hasz  náló kijelenti, hogy 
a  Regisztráció során megadott adatok 
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a valóságnak megfelelnek, illetve más sze
mélyhez fűződő jogait nem sértik. Az Elő
fizetők kijelentik, hogy a Felhasználói Fiók
jukat tudomásukkal használó egyéb Fel
használók Felhasz nálói tevékenységéért 
a felelősséget vállalják, és teljes mértékben 
helytállnak az Adatkezelő felé. Az Adat
kezelő a  webszerver által küldött, változó 
tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó szá
mítógépén rögzülő és előre meghatározott 
érvényességi ideig tárolásra kerülő infor
máció csomagokat, azaz sütiket vagy coo
kiekat használhat a  Szolgál ta tá sok hoz és 
a Web ol dal hoz. Az Adatkezelő által használt 
sütik fajtáiról, működésükről és letiltásuk 
lehetőségeiről az „Anonim Felhasz náló azo
nosító (cookie) elhelyezése” pontban olvas
hat bővebben. A Felhasználó kijelenti, hogy 
megértette az Adat kezelő tájékoztatását és 
ennek megismerése után hozzájárul, hogy 
a cookiekat a Szol gáltatások igénybevéte
léhez használt végberendezésén (eszközén) 
az Adat ke zelő egy (1) évig elhelyezze, to váb
bá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatke
zeléshez. A Felhasználó hozzájárulását 
a  cookiek letiltásával természetesen bár
mikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figye
lembe, hogy a  cookiek letiltása mű  szaki 
kihatással lehet arra, hogy az Adat   kezelő 
a továbbiakban mennyiben tudja teljesíteni 
az egyes Szolgáltatásokat az adott Fel
használó részére.

7. ADATKEZELÉSI CÉLOK
A Felhasználók személyes adatainak keze
lése az Adatkezelő által a  Weboldalon 
keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybe
vétele, nyújtása, fenntartása, védelme és a 
Szer ződésben foglaltaknak a  teljesítése 
érdekében, továbbá a  Szolgáltatások to
vábbfejlesztése, illetve új szolgáltatások 
fejlesztése érdekében, az Adatkezelő és a 
Felhasználó védelmére, az Adatkezelőnek 
a Szol gál tatásokkal kapcsolatos tevékeny
ségének, ideértve különösen a Weboldalra 
feltöltött tartalmak megjelenítésének, 
a  Weboldalon indított vagy kezdeménye
zett aktivitások előkészítésének, lebonyolí
tásának, továbbá az Adatkezelő tevékeny
ségének támogatására, és az ehhez kap
csolódó promóciós célokra (hírlevél küldé
sére, ajándékakciókon való részvételre, 
termékek/szolgáltatások ajánlására) törté
nő felhasználása érdekében kerül sor. Az 
Adatkezelő a Felhasználó anonimizált sze
mélyes adatait felhasználja statisztikai 
célokra.

8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 
A Felhasználók személyes adatainak a vé
delmével kapcsolatos előírások kizárólag 
a  természetes személyekre vonatkoznak, 
tekintettel arra, hogy a személyes adatok is 
kizárólag természetes személyek vonatko
zásában értelmezhetőek, ezért jelen Adat
kezelési Szabályzat kizárólag természetes 
személyek személyes adatainak kezelésére 
terjed ki.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adato
kat rögzít, melyeket a  Felhasználó önkén
tesen ad meg. A Felhasználó személyes 
adatai megadásával hozzájárul ahhoz, 
hogy személyes adatai az Adatkezelő adat

bázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal 
összhangban bekerüljenek.

8.1. Felhasználók azonosítása érdekében 
kezelt személyes adatok
Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi szemé
lyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
(1)  Felhasználó természetes személyazono

sító adatai: vezeték és utónév.
(2)  Felhasználó Regisztráció során meg

adott email címe.
(3) Felhasználó lakcíme, postacíme.
(4) Felhasználóneve és jelszava.
(5)  Felhasználó közvetlen telefon és fax

száma.
(6)  Felhasználó által önkéntesen megadott 

személyes információ (például értesíté
si cím, foglalkozás, beosztás, érdeklő
dés) és egyéb adat.

(7)  A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos 
aktivitásokhoz a  Felhasználók egyéb 
személyes adatát is kérheti (például 
nyereményjátékokhoz, promóciókhoz 
a  Felhasználó címe vagy egyéb szemé
lyes adata, a Felhasználó születési helye 
és ideje meghatározott korosztállyal 
közölhető ajánlat esetében), azonban 
ezek megadása önkéntes, és az Adat ke
zelő a megadott személyes adatot csak 
a  megjelölt célra és aktivitáshoz kap
csolódóan és az azokhoz szükséges 
ideig használja fel. Ezen adatkezelések
re is a jelen Szabályzat az irányadó.

8.2. Szolgáltatások igénybevétele 
érdekében kezelt adatok
(1)  Felhasználó számítógépének IPcíme,
(2)  a  Weboldalon történő bejelentkezés 

kezdő és befejező időpontja, illetve
(3)  a Felhasználó számítógépének beállítá

sától füg gően a böngésző és az operáci
ós rendszer típusa,

(4)  a  Felhasználó Weboldallal kapcsolatos 
aktivitására vonatkozó adatok (például 
a banner kattintások számának követé
se). Ezen adatokat a rendszer automati
kusan naplózza. Az ilyen információk 
személyes azonosításra nem alkalma
sak, az Adat kezelő a naplófájlban talál
ható adatokat nem kapcsolja össze 
egyéb személyes adatokkal, az adatokat 
trendelemzésekhez, oldalhasználati 
statisztikák készítéséhez, a szolgáltatá
sok adminisztrálásához, a Fel használói 
igények elemzéséhez és kielégítéséhez 
használja fel, melyek a Szol gál ta tások 
színvonalának fejlesztéséhez járulnak 
hozzá.

8.3. Az Előfizetők által tett 
hibabejelentésekkel kapcsolatos adatok
Adatkezelő a hibabejelentésekkel kapcso
latban az alábbi adatokat kezeli:
• email cím;
• telefonszám.

8. 4. Fogyasztói panaszbejelentések
Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálá
sa érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 
1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy. 
tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján kötelező
en kezelt adatok:
(1) a fogyasztó neve, lakcíme;

(2)  a panasz előterjesztésének helye, ideje, 
módja;

(3)  a fogyasztó panaszának részletes leírá
sa, a  fogyasztó által bemutatott iratok, 
dokumentumok és egyéb bizonyítékok 
jegyzéke;

(4)  a  vállalkozás nyilatkozata a  fogyasztó 
panaszával kapcsolatos álláspontjáról, 
amennyiben a  panasz azonnali kivizs
gálása lehetséges;

(5)  a  jegyzőkönyvet felvevő személy és – 
telefonon vagy egyéb elektronikus hír
közlési szolgáltatás felhasználásával 
közölt szóbeli panasz kivételével – a 
fogyasztó aláírása;

(6) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
(7)  telefonon vagy egyéb elektronikus hír

közlési szolgáltatás felhasználásával 
közölt szóbeli pa nasz esetén a  panasz 
egyedi azonosítására alkal mas adat.

Adatkezelő külső hirdető cégeket is hasz
nálhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek 
a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a 
Felhasználónak ezen vagy más webhelyen 
végzett látogatásáról (nem használhatják 
fel azonban a  Felhasználó nevét, email 
címét vagy telefonszámát), annak érdeké
ben, hogy megfelelő (és a Felhasználót ér
deklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha 
további tájékoztatást szeretne kapni erről 
a  gyakorlatról és annak lehetőségéről, 
hogy a  vállalatok ne használhassák fel az 
információkat, kérjük, írjon a  jelen Adat
kezelési Szabályzat 1. Pontjában megadott 
elérhetőségek egyikére.

A Felhasználó által megadott email címre 
az Adat kezelő a  következő célból küldhet 
értesítést:
•  a szolgáltatás részét képező rendszerüze

netek küldése;
•  regisztráció és annak jóváhagyási vissza

igazolása és Felhasználói Fiókkal kapcso
latos információk küldése, illetve adat
frissítés céljából;

• szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
•  válaszok kért információkra, szolgáltatás

sal kapcsolatos információk;
• hírlevél;
• promóciós ajánlatok.

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó 
számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen 
„értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, 
mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Fel
használói érdekeket érvényre juttató tájé
koztatást megvalósító elemi kommunikáci
ós igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az 
Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommu
nikációs lehetőségeket csak a  szükséges 
mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehe
tőségeket marketing célokra nem használ
ja fel.
Az Adatkezelő minden reklám vagy promó
ciós célú email esetén – amennyiben küld 
ilyet a Felhasz ná ló nak – biztosítja az ezek
ről történő leiratkozás le hetőségét, így 
a későbbiekben ezeket a Fel hasz náló már 
nem kapja meg.

Regisztrációs formanyomtatványok, meg-
rendelőlapok: az ilyen oldalakon a kapcso



latfelvételhez szükséges személyes adato
kat (regisztráció típusától függően nevet, 
születési nevet, születési helyet, időpontot, 
anyja nevét, nemet, okmányazonosítót, 
email címet) kérjük el. A fizetős szolgálta
tás igény bevételéhez olyan további szemé
lyes adatokat is elkérhetünk, mint a bank
kártya száma. Ezekre az adatokra a fizetési 
folyamat teljesítésének, lezárásának elő
segítése, illetve az értesítési kötelezettsé
gek szerződésszerű teljesítése miatt van 
szükség.

Saját üzletszerzés: a  Felhasználók jelen 
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kife
jezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
Adatkezelő saját üzletszerzési céljából 
kezelheti személyes adataikat. A hozzájáru
lás megadása, illetve visszavonása a 
Felhasználói jogviszony fennállása alatt 
bármikor lehetséges a  Weboldalon vagy 
a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában 
feltüntetett elérhetőségeken. Az Adat kezelő 
bizonyos szolgáltatásaihoz kapcsolódóan 
adott időközönként tájékoztató anyagokat 
küldhet ki a  Felhasználóknak, melyekben 
a  Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonsá
gokról ad hírt. Azok a  Felhasz nálók, akik 
nem kívánnak ilyen leveleket kapni, e szán
dékot tudató email elküldésével a jövőben 
bármikor lemondhatják e tájékoztató szol
gáltatást a  jelen Adat ke zelési Szabályzat 1. 
pontjában feltüntetett email címen.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarke-
ting: a Felhasználók számára – hozzájáru
lásuktól függően – bizonyos időközönként 
tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új 
szolgáltatásainkról, speciális ajánlataink
ról. Ennek érdekében kezeljük a  Felhasz
nálók email címét, nevét és postacímét. 
Amennyi ben a  Felhasználók nem akarják 
az ilyen promóciós leveleket a  továbbiak
ban fogadni, bár korábban e szándékukat 
nem jelezték, lemondhatják az Adat ke ze
lőnél a  jelen Adatkezelési Szabályzat 1. 
pontjában feltüntetett elérhetőségeken.

Értesítés regisztráció megtörténtéről, szol-
gáltatások tartalmának változásáról: 
regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szol
gáltatások területén az új Felhasználónak 
egy első üdvözlő üzenetet küldünk a meg
adott email címre, melyben a  Szolgál
tatáshoz fontos információkat is közlünk. 
Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan a  Szolgáltatás tartalmát, 
minőségét, igénybevételi lehetőségeit 
érin tő változásokról kell információt to 
váb bítanunk a  Felhasználók számára, 
akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel 
kísérése és érvényesítése céljából tájékoz
tatási kötelezettségünknek eleget téve 
email értesítést küldünk. Az ilyen szolgál
tatásértesítéseket minden Felhasználó 
számára elküldjük, az ilyen „értesítési lis
táról” nem lehet leiratkozni, mert az a szol
gáltatással kapcsolatos, Felhasználói érde
keket érvényre juttató tájékoztatást meg
valósító elemi kommunikációs igényeket 
elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vál
lalja, hogy az ilyen kommunikációs lehető
ségeket csak a szükséges mértékben veszi 

igénybe, és az ilyen lehetőségeket marke
ting célokra nem használja fel.

A Felhasználó a jelen Adatkezelési Sza bály
zat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adat
kezelő az általa feltöltött adatokat, ameny
nyiben nyilvánosként lettek feltöltve, 
a  jelen Adatkezelési Szabályzat 6. pontjá
ban megadott, Nyilatkozatban foglalt egye
di, tájékozott és önkéntesen megadott 
határozott hozzájárulása, illetve a  jelen 
bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján 
a  nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tegye a  Weboldalon. Amennyiben a Fel
hasz náló hozzájárul önkéntesen megadott 
adatainak egyéb weboldalakon való meg
osztásához is, azzal egyúttal tudomásul 
veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok 
saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoz
nak, amelyekkel kapcsolatban az Adat
kezelőt felelősség nem terheli. A Fel hasz
náló jelen hozzájárulása alapján az Adat
kezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként 
megadott adatokat a  Web oldalhoz, illetve 
az Adatkezelő tevékenységéhez, il let ve 
működéséhez kapcsolódó promóciós 
célokra felhasználja.

A Szolgáltatások használata során napló
fájlban rögzítésre kerülő személyes adatok 
esetében az adatok tárolása kizárólag sta
tisztikai célokat szolgál. A Felhasználó 
a  jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadá
sával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő 
a  Szolgáltatások működtetéséhez szüksé
ges anonimizált statisztikai adatgyűjtést 
végezzen. A Fel hasz náló megtilthatja ada
tainak ilyen célú felhasználását a  14–15. 
pontban foglaltak szerint.

A Felhasználó egyedül felelős az általa 
önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek 
továbbított személyes és egyéb adatokért, 
akár sajátjai, akár harmadik személy ada
tai, és azok továbbításáért, ezzel kapcso
latban az Adatkezelőt mentesíti, és harma
dik személy felé helytáll minden, ilyen 
továbbításból vagy a jóváhagyások be nem 
szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos 
igénnyel szemben.

A Felhasználók adataikat a jelen Adatkezelési 
Szabályzat 1. pontjában megadott elérhető
ségek egyikén módosíthatják.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és 
a Szol gáltatások megszemélyesítési al 
rend szerét összekötheti. E személyre sza
bott Felhasználói élmény fokozása érdeké
ben szükséges.

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA
Az Adatkezelő a  Felhasználó személyes 
adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Sza
bályzat 7. pontjában meghatározott célok 
érdekében és a  jelen Adatkezelési Sza
bályzat 10. pontjában meghatározott idő
tartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az 
adatkezelés minden szakaszában az adat
kezelés céljának megfelelően történjen. A 
Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat 
elfogadásával kijelenti, hogy az adatkeze
lésre vonatkozó hozzájárulásának megadá

sa, valamint az ezt követő adatszolgáltatás 
minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdé
se alapján a Felhasználó önkéntes, tájéko
zott és határozott hozzájárulásán alapul. 
Ez az önkéntes, tájékozott és határozott 
hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen 
Adatkezelési Szabályzattal meghatározott 
adatkezelésének jogalapját.

10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés időtartama a  Szolgáltatás 
igénybevételi lehetőségének megszűnésé
től (így különösen a Regisztráció törlésétől) 
számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy 
a  Szolgáltatás megszűnését követően 
ennyi időn belül merülhet fel az Adat ke
zelőnek, harmadik személynek a  Felhasz
nálóval vagy a  Fel hasz náló tevékenysége 
miatt az Adatkezelővel szembeni polgári 
jogi igénye, és így biztosítja, hogy a  Fel
használó kiléte visszakereshető maradjon, 
és az Adatkezelő szükség esetén érvénye
síthesse a  Fel használóval szemben a  szá
mára vagy harmadik fél számára okozott 
kár vagy más polgári jogi igényét.
Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének 
eleget téve a  könyvviteli elszámolást köz
vetlenül és közvetetten alátámasztó szám
viteli bizonylatot (ideértve a  főkönyvi 
számlákat, az analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig meg
őrzi.
Az Info tv.nek megfelelően, ha a személyes 
adat felvételére a Fel hasz náló hozzájárulá
sával került sor, akkor az Adatkezelő a  fel
vett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezett
ség teljesítése céljából (ilyen lehet például 
szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő 
valamely jogszabályi kötelezettségének tel
jesítése érdekében szükséges adatkezelés) 
vagy az Adat ke zelő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából – ha 
ezen érdek érvényesítése a személyes ada
tok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll – további külön Felhasználói 
hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó 
hozzájárulásának visszavonását követően is 
kezelheti.

11. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §a szerinti köte
lezettségének megfelelően mindent meg
tesz annak érdekében, hogy gondoskodjon 
az Ön adatainak biztonságáról, megteszi 
továbbá azokat a  szükséges technikai és 
szer vezési intézkedéseket és kialakítja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
Info tv., valamint az egyéb adat és titokvé
delmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek.
Az Adatkezelő tevékenysége megfelel az 
információbiztonsági irányítási rendszere
ket meghatározó ISO27001 szabvány köve
telményeinek.
A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) 
alkalmazások is a  részei. A felhőalkalma
zások jellemzően nemzetközi, illetve hatá
rokon átnyúló természetűek, és pl. az adat
tárolás céljait szolgálják, amikor nem 
a Fel használó számítógépe/vállalati számí
tóközpontja az adattároló, hanem egy, 
a világ bármely pontján elhelyezhető szer
verközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, 



hogy földrajzi helytől lényegében függet
len, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthe
tő informatikai tároló és feldolgozó kapaci
tást nyújtanak.
Az Adatkezelő a  lehető legnagyobb odafi
gyeléssel választja meg a felhőszolgáltatá
sokat biztosító partnereit, mindent meg
tesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiz
tonsági érdekeit is szem előtt tartó szerző
dést kössön, azok adatkezelési elvei szá
mára átláthatóak legyenek és az adatbiz
tonságot rendszeresen ellenőrizze.

Linkek: lehetséges, hogy az Adatkezelő 
Weboldalán utalás, link található más szol
gáltatók által fenntartott oldalakra (ideért
ve a bejelentkezési, megosztási lehetőség
re mutató gombokat, logókat is), ahol az 
Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír 
a személyes adatok kezelésével kapcsola
tos gyakorlatra. Felhívjuk a  Felhasználók 
figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattinta
nak, más szolgáltatók oldalaira kerülhet
nek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy 
mindenképpen olvassák el ezeknek az 
oldalaknak a  használatára érvényes adat
kezelési szabályokat. Jelen Adatkezelési 
Szabályzat csak az Adat kezelő által üzemel
tetett Weboldalra érvényes. Amennyiben 
bármilyen adatát a Felhasználó külső web
oldalon módosítja, törli, az nem fogja érin
teni az Adatkezelő általi adatkezelést, az 
ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell 
végeznie.

12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK  
ÖSSZEKAPCSOLÁSA
A Felhasználó személyes adatai harmadik 
személyeknek csak a  Felhasználó jelen 
Adatkezelési Sza bály zat szerinti előzetes 
és tájékozott hozzájárulása esetén, vala
mint az Adatkezelő jogszabályi kötelezett
ségeinek teljesítése érdekében, az arra 
jogosult hatósági megkeresések alapján 
továbbíthatók, illetve a különböző adatke
zelések csak ebben az esetben kapcsolha
tók össze, feltéve, hogy az adatkezelés fel
tételei minden egyes személyes adatra 
nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági 
adatkérések teljesítése előtt minden egyes 
adat tekintetében megvizsgálja, hogy való
ban fennálle az adattovábbítás jogalapja, 
kötelezettsége.
A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat 
elfogadásával kijelenti, hogy tudomással bír 
arról, hogy az Adatkezelő által kezelt adatok 
átadásra kerülnek az Adatkezelő megbízása 
alapján az adatfeldolgozást, számlázást, 
könyvelést, a követelések ke zelését, a kéz
besítést, az ügyfélszolgálatot végző szemé
lyek, illetve a  jogviták rendezésére jogsza
bály alapján jogosult szervek részére. A 
személyes adatokat a  fentiek szerint átve
vők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgál
tatásokat és elsősorban Ma gyar országon 
vagy az Európai Gazdasági Térségben 
működnek helyileg. Ezek a  személyek az 
Adatkezelő utasításai szerint járnak el az 
adatokkal, és nem használhatják fel ettől 
eltérő célra az adatokat, illetve őket titok
tartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.
Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és 
a  Szol gáltatások megszemélyesítési al 

rend szerét összekötheti. Ez a  személyre 
szabott Felhasználói élmény fokozása 
érdekében szükséges.
Kérjük, hogy olvassa el az „Adatbiztonság” 
és az „Anonim Felhasználóazonosító (coo
kie) elhelyezése” szakaszokat is az adatto
vábbítás tekintetében!

13. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ 
(COOKIE) ELHELYEZÉS
13.1. Saját cookie-k elhelyezése
Az anonim Felhasználóazonosító (cookie) 
egy olyan egyedi – azonosításra, illetve 
profilinformációk tárolására alkalmas – jel
sorozat, melyet a szolgáltatók a Fel hasz náló 
számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, 
hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmi
lyen módon nem képes a Fel hasz nálót azo
nosítani, csak a  Felhasználó számítógépé
nek felismerésére alkalmas. Az internet 
hálózati világában a  személyhez kötődő 
információkat, a  testreszabott kiszolgálást 
csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgálta
tók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik 
szokásait, igényeit. Az anonim azonosítás
hoz azért fordulnak a  szolgáltatók, hogy 
egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfe
lek információhasználati szokásairól abból 
a célból, hogy tovább javíthassák szolgálta
tásaik színvonalát, illetve másfelől kínál
hassák ügyfeleiknek a testre szabási lehető
ségeket. A cookiek segítségével például 
tárolhatjuk a Felhasználók preferenciáit és 
beállításait; ezek segítenek a  bejelentke
zésben; személyre szóló hirdetéseket jele
níthetnek meg és elemzik a webhely mű kö
dését. Mindezek érdekében az olyan 
Felhasználói tevékenységek, mint például 
relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, 
legfontosabb és leggyakrabban használt 
funkciók adatainak gyűjtésére és követésé
re használunk szolgáltatásokat.
Flash cookiekat arra használunk, hogy 
például megmondja nekünk, hogy a  Fel
használó járte már valaha a weboldalun
kon illetve segít azonosítani azokat a funk
ciókat/szolgáltatásokat, amik a Fel hasz ná
lót a  leginkább érdekelhetik. A ke reső és 
a Flash cookiek növelik az online élményt 
azáltal, hogy megőrzik a  Fel hasz náló által 
preferált információkat, amíg egy adott 
oldalon tartózkodik. Sem a  kereső sem 
a Flash cookiek nem tudják a Fel használót 
személy szerint beazonosítani, valamint ő 
vissza tudja utasítani a  böngésző coo
kiekat a böngésző beállításain keresztül – 
azonban ilyen cookiek nélkül nem tudja 
majd kihasználni a  websiteunk minden 
szolgáltatását.
Amennyiben a  Felhasználó nem szeretné, 
hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számító
gépére, módja van a böngészőjét úgy beál
lítani, hogy az ne engedje meg az egyedi 
azonosító jel elhelyezését, ebben az eset
ben azonban lehetséges, hogy a  Szol gál
tatásokat nem vagy nem olyan formában éri 
majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte 
volna az azonosítók elhelyezését.
A Szolgáltatásokat nagyszámú Felhasz
nálónk használja változatos szoftver és 
hardverkörnyezetben, eltérő felhasználási 
céllal és területtel. A Szol gál tatások fej
lesztése akkor igazodhat legjobban Fel

használóink igényeihez és lehetőségeihez, 
ha felhasználási szokásaikról és igényeik
ről átfogó képet kapunk. Felhasználóink 
nagy száma miatt azonban a  személyes 
megkeresés és visszajelzés mellett haté
kony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat 
és a  Szolgáltatások futtatási környezetére 
vonatkozó adatokat automatizált módszer
rel is gyűjtjük és elemezzük.

13.2. Harmadik fél cookie-jainak 
elhelyezése
A Weboldal a  Google, Inc. (székhely: 1600 
Amphi theatre Parkway Mountain View CA 
94043) (a to vábbiakban: Google) által nyúj
tott Google Analitika (a továbbiakban: 
Google Analytics) webanalitikai szolgálta
tást használja. A Google Analitics is „sütiket” 
(cookies), az Ön számítógépén elhelyezett 
szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy 
segítse a Honlap használatának elemzését. 
Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és 
a  Felhasználó a  Szer ződés elfogadásával 
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik 
által generált, a  Weboldal használatára 
vonatkozó információkat (ideértve az Ön 
IPcímét) a  Google amerikai egyesült álla
mokbeli szervereire továbbítja, és ott tárol
ja. A Weboldal használatával a Felhasználó 
hozzájárul adatainak továbbításához a fen
tiekben meghatározott módon és célokra. A 
Google ezeket az információkat a Weboldal 
Fel hasz náló által történő használatának 
értékelésére, elemzésére, a  Weboldalon 
végrehajtott tevékenységekről szóló ripor
toknak az összeállítására, valamint a Web
oldalon végrehajtott tevékenységekkel és az 
internethasználattal kapcsolatos egyéb 
szolgáltatások nyújtására használja. A 
Google felelős a fent meghatározott adatto
vábbítás és feldolgozás jogszerűségéért és 
az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. 
Ameny_nyiben kérdése, kérése merülne fel 
a  fentiekkel kapcsolatosan, a  jelen Adat
kezelési Szabályzat 1. Pontjában meghatá
rozott email címen érhet el minket.
Az Adatkezelő a  Felhasználóknak küldött 
hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál 
követő azonosítókat (tracking ID) is használ
hat a  felhasználói szokások fejlesztése és 
nyomon követésének céljára:
• Google Adsense,
• Google Coop (search),
• Adverticum,
• Gemius,
• Median Webaudit,
• OpenX,
• Facebook (likebox, share),
• Addthis.com (share),
• Apple Inc. (meta tag).

14. FELHASZNÁLÓK JOGAI,  
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adat
kezelésről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, zárolását, illetve 
téves adat esetén annak törlését. A szemé
lyes adatok kezelésével összefüggésben 
őket megillető jogokat az érintettek a Re 
gisztráció során megadott email címekre 
megküldött értesítés útján gyakorolhatják. 
A Fel hasz náló tájékoztatásra irányuló, illet
ve törlés iránti kérelmét emailben a jelen 



Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában talál
ható email címre juttatja el.

(a) Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó 
az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékozta
tást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoz
tatást ad a Felhasz ná lónak az általa kezelt 
adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalap
járól, időtartamáról, az adatfeldolgozó 
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adat
kezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
arról, ha a  Felhasználó adatait a  jelen 
Adatkezelési Szabályzat 7. pontjának utolsó 
bekezdése szerint kezeli és az adatkezelés
sel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg az adatokat. A tájékoztatás 
kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kap
csolatos jogaira és jogorvoslati lehetősé
geire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás 
iránti kérelmet emailben a  jelen Adat
kezelési Szabályzat 1. pontjában található 
email címre kérjük eljuttatni, amire har
minc (30) munkanapon belül választ kap az 
érintett. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha 
a tájékoztatást kérő az adott évben azonos 
területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet 
az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 
Egyéb esetekben az Adatkezelő a  tájékoz
tatási kérelem teljesítését költségtérítés
hez kötheti. A tájékoztatás a  10. pontban 
meghatározott adatkezelési időtartamon 
belül lehetséges.

(b) Törlés
Az Adatkezelő a  személyes adatot törli, ha 
azt a Felhasználó – a  lenti c) pontra tekin
tettel – kéri. Ha egy előzetesen felmerült 
jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogsza
bályon alapuló felügyeleti előírásra tekin
tettel vagy a  Felhasználóval kötött és még 
hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel 
a  személyes adatot egyéb okból meg kell 
őrizni, vagy az adat a  Felhasználón kívül 
más személyes adatát is elválaszthatatlanul 
és törölhetetlenül tartalmazza (például 
képfelvétel), a  soron kívül kért törlés nem 
feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elér
hetetlenné tételét, a továbbiakban azonban 
a felvétel csak a törlést kizáró célra használ
ható fel. A törlést az Adat kezelő költség
mentesen végzi. A Fel hasz náló saját szemé
lyes adatainak törlési igényét a Web oldalon 
az ezt a célt szolgáló menüpont használatá
val vagy emailben a  jelen Adatkezelési 
Sza bály zat 1. pontjában található email 
címen jelzi az Adat kezelőnek. A Felhasználó 
önkéntes döntése és kérése alapján, törlési 
igényének beérkezésétől számított harminc 
(30) napon belül az Adatkezelő törli az ada
tokat. A Felhasználó a  személyes adatok 
kezeléséhez való hozzájárulás visszavoná
sával, illetve az adatok törlésére vonatkozó 
kérelemmel valamennyi, a  Regisztrációhoz 
kapcsolódó aktivitásban való részvétel 
jogáról is lemond. A törlés minden esetben 
költségmentes.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlés
ről az érintettet értesíti, kivéve, ha az érte
sítés mellőzése az érintett jogos érdekét 
nem sérti.

(c) Zárolás
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a sze
mélyes adatot, ha a  Felhasználó ezt kéri, 
vagy ha a rendelkezésére álló információk 
alapján feltételezhető, hogy a törlés sérte
né a  Felhasználó jogos érdekeit. Az így 
zárolt személyes adatot az Adatkezelő 
kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az 
az adatkezelési cél, amely a  személyes 
adat törlését kizárta.

(d) Megjelölés
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt 
személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja 
annak helyességét vagy pontosságát, de 
a  vitatott személyes adat helytelensége 
vagy pontatlansága nem állapítható meg 
egyértelműen.
Amennyiben az Adatkezelő a  Felhasználó 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
kérelmét nem teljesíti, a  kérelem kézhez
vételét követő harminc (30) napon belül 
írásban közli a  helyesbítés, zárolás vagy 
törlés iránti kérelem elutasításának indo
kait, illetve tájékoztatja a  Felhasználót 
a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatke
zelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI 
JOGOK 
(a) Tiltakozási jog
A Felhasználó vagy bárki, akinek a szemé
lyes adata az Adatkezelőhöz került, tilta
kozhat személyes adatának kezelése ellen, 
ha
•  a  személyes adatok kezelése (továbbítá

sa) kizárólag az Adatkezelő vagy az adat
átvevő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény engedi vagy rendel
te el;

•  a  tiltakozás jogának gyakorlását egyéb
ként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű 
felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legfeljebb tizenöt 
(15) nap alatt megvizsgálja, és annak ered
ményéről a kérelmezőt írásban tájékoztat
ja. Amennyiben a  tiltakozás indokolt, az 
Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és 
az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles 
a  tiltakozásról, illetőleg az annak alapján 
tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett szemé
lyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvé
nyesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó az Adat ke ze lő
nek a tiltakozás alapján meghozott dönté
sével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő 
a döntésre megadott határidőt elmulasztja, 
az ellen – a döntés közlésétől vagy a ha tá
ridő utolsó napjától számított harminc (30) 
napon belül – bírósághoz fordulhat.

(b) Jogérvényesítés
A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., 
valamint a Polgári Törvénykönyv (a továb
biakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Fel
használó a  jogainak megsértése esetén 
bírósághoz, vagy a jelen Adatkezelési Sza
bályzat 2. pontjában megjelölt adatvédel

mi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi 
hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy 
személyes adatok kezelésével kapcsolat
ban jogsérelem következett be vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. A perre pedig az 
Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék 
az illetékes. A per – az érintett választása 
szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási 
helye) szerinti törvényszék előtt is megin
dítható. A jogérvényesítés módját, valamint 
az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó 
részletes törvényi rendelkezéseket az Info 
tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

16. AZ ADATALANYT VÉDŐ TOVÁBBI 
GARANCIÁK
Minden Felhasználónak joga van arra, hogy
•  tudomást szerezzen a  személyes adatok 

automatizált állományáról, annak fő cél
jairól, valamint az adatállományt kezelő 
személyéről és szokásos lakhelyéről vagy 
székhelyéről;

•  ésszerű időközönként és túlzott késede
lem vagy költség nélkül értesüljön arról, 
hogy egy automatizált adatállományban 
személyes adatait tároljáke, és ezekről 
az adatokról számára érthető formában 
tájékoztassák.

17. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, 
ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY
Felhasználó részére segítséget az adatkeze
léssel összefüggő döntések meghozatalá
ban, valamint az érintettek jogainak  
biztosításában az Adatkezelőnél az adatvé
delemért felelős, kijelölt személy nyújt 
segítséget a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. 
pontjában található email címen keresztül.

18. EGYÉB
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájá
rulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscso
port minden olyan tagja, amelynek az 
Adatkezelő közvetve vagy közvetetten lega
lább 50%os tulajdonosi részesedésen 
keresztül tagja, vagy az Adatkezelő eszkö
zei egészének vagy jelentős részének felvá
sárlója, a jelen Adatkezelési Szabályzatban 
biztosított jogok és kötelezettségek tekin
tetében az Adatkezelő kedvezményezettjé
nek/engedményesének minő sül. Az ilyen 
vállalkozások jogosultak a jelen Adat ke ze
lési Szabályzat minden olyan rendelkezé
sét közvetlenül kikényszeríteni, azokra 
hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen 
előnyt vagy jogosultságot tartalmaznak.  
A Felhasználó a jelen Adatkezelési Sza bály
zatban foglalt jogait és kötelezettségeit 
nem jogosult harmadik személyre átruház
ni vagy engedményezni.
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