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1. PREAMBULUM

Az e-GépTár Kft., 2131 Göd, Jókai Mór utca 11, a továbbiakban Adatkezelő v. Szolgáltató), mint
adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzatban foglaltakat.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a vonatkozó - alább felsorolt - hatályos jogszabályokban meghatározott
követelményeknek:
- EU GDPR
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.)
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Ektv.)
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a
továbbiakban Reklámtv.)
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről (a továbbiakban Egyezmény)

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes
adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve,
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
19. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között

létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
20. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

3.1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
3.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
3.3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
3.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
3.5. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó
személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes
adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

4.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
4.2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4.3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását
megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges
mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
4.4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
4.5. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
4.6. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
4.7. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező.
4.8. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az
érintett személyes adatait az adatkezelő a 4.5. pont alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
4.9. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma, kivéve az Infotv. 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
4.10. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az
igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
4.11. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.12. A szolgáltató - a 4.11. pontban foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához
és az Infotv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4.13. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a 4.12. pontban
meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe
vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak
az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
4.14. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a 4.13. pont
szerinti adatkezelést megtilthassa.
4.15. A 4.13. pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival
és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
4.16. A 4.10.-4.12. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének
elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 4.13. pontban meghatározott
célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.
Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Törlési kérelem
esetén a szolgáltató haladéktalanul intézkedik az adattörlés érdekében akként, hogy a törlési kérelemről
értesíti az adatfeldolgozót. Az adattörlés megtörténtéről elektronikus úton írásbeli visszaigazolást küld az
érintett részére.
4.17. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe
vevőnek valamely 4.10.-4.12. pontban nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától,
amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
4.18. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató
mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba
nem hozható adatok kezelését is.

5.

AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

5.1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és
az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét.
5.2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
5.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.

5.4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény
lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
5.5. A szolgáltatónál személyes adatok automatizált feldolgozására nem kerül sor, így az Infotv. 7. § (5)
bekezdésében foglalt intézkedésekre szolgáltatónál nincsen szükség.
5.6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
5.7. Az Adatkezelő a www.egeptar.hu honlappal kapcsolatos személyes adatkezeléseket az
adatfeldolgozó székhelyén végzi.
5.8. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME
ÉS IDŐTARTAMA

6.1. Az Adatkezelő adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetve törvényi rendelkezésen alapulnak.
6.2. Az Adatkezelő a www.egeptar.hu honlap látogatóinak személyes adatait nem rögzíti, kizárólag a
regisztrált vásárlók személyes adatait.
6.3. A www.egeptar.hu honlap cookie kezelése
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók
aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a webanalitikai adatok összegyűjtése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: IP cím, azonosítószám, bejelentkezés időpontja
Az adatkezelés időtartama:

- a munkamenet lezárultáig (max. 1 év)

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
cookie-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookiek
alkalmazását.

6.5. A www.egeptar.hu honlappal kapcsolatos személyes adatkezelés

Az adatkezelés célja: a www.egeptar.hu honlapon regisztráló vásárlók a weboldalon
működtetett webáruházban nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vehessék

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. §-a.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, adószám, a vásárlás időpontja, a
vásárolt termék cikkszáma és mennyisége.

Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásához szükséges ideig, illetve a vásárló törlési irányuló
kérelmének kézhezvételéig

A személyes adatok módosítását és törlését a www.egeptar.hu honlapra belépve illetve Az Adatkezelő
ügyfélszolgálatán ingyenesen lehet kezdeményezni.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

7.1. Az Adatkezelő a vásárlók személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára kizárólag abban az esetben
jogosult, amennyiben ezt számára kógens jogszabályi rendelkezés előírja.
7.2. Az Adatkezelő kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetekben illetve önkéntes hozzájárulás alapján
továbbít személyes adatokat.

8.

A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével
(közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni
kommunikációs eszköz útján - a 8.4. pontban meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz
a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
8.2. Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára
közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek
kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás
birtokában történő kifejezését.
8.3. A 8.1. pont szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az 8.5. pontban
meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a 8.1. pontban meghatározott
módon a továbbiakban nem közölhető.
8.4. Címzett reklámküldemény természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés
útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a
reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor
ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám
közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.
8.5. A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a 8.1. pont
szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek
személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére
vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
8.6. A 8.3. pont szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének 8.4. pont szerinti
megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a
nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
8.7. A 8.1. illetve a 8.4. pontban meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és
szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok
részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének
megtiltása iránti igényét bejelentheti.

9. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: e-Géptár Kft.
Székhely: 2131 Göd, Jókai Mór utca 11.
Cégjegyzékszám: 13 09 179891
Cégbejegyzés: 2013.12.23
Adószám: 24812984-2-13
Adatvédelmi nyilvántartási szám:
Telefon: 06-30-667-7107

NAIH-73413/2014

E-mail: info@egeptar.hu

Az adatkezelőnél kizárólag a mindenkori ügyvezető rendelkezik hozzáféréssel a kezelt adatokhoz.
10. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: GlobalWeb Consulting Kft.
Székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 11. III/23
Cégjegyzékszám: 01 09 970817
Cégbejegyzés: 2011.10.05
Adószám: 23549221-2-41
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71732
Telefon: +36 30 776 0905
E-mail: info@globalweboldal.hu

Adatfeldolgozási feladat: a szerverek és az adatbázisok karbantartása, elektronikus regisztrációs kérelmek
feldolgozása.

11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

11.1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
11.2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
Az érintett a tájékoztatás kérésekor – a személyazonosság igazolása céljából – köteles a regisztrációkor
megadott valamennyi adatot egyeztetni az Adatkezelővel. Az Adatkezelő a tájékoztatást – a személyes
adatok védelmének biztosítása érdekében – kizárólag a tájékoztatás kérésekor az ügyfélszolgálatnak
írásban megadott email vagy levelezési címre írásban teljesíti.

11.3. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A
tájékoztatás valamennyi esetben ingyenes.
11.4. Az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben
tagadhatja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az
érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás
lehetőségéről.
11.5. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
11.6. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
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) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
11.7. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az
így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
11.8. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.

11.9. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11.10. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
11.11. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
11.12. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
11.13. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
11.14. Ha az érintett az Adatkezelő 11.12. pont alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az
Adatkezelő a 11.12. pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
11.15. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem
kapja meg, a 11.12. pont alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való
hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe
hívhatja.
11.16. Ha az Adatkezelő a 11.12. pont szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az
adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az
adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni.
Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló
határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is
perbe hívhatja.
11.17. Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

