
Tisztelt Partnerünk! 

Az Alutent Betéti társaság, a továbbiakban Vállalkozás – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele 
útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 Rendelete az  új adatvédelmi törvény (GDPR) által el írt el zetes tájékoztatási 
kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes 
tájékoztatást tömör, átlátható, érthet  és könnyen hozzáférhet  formában, világosan és közérthet en 
megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani. Továbbra is elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy tiszteletben tartsuk, védjük a természetes személyek alapvet  jogait, különösen 
a személyes adataik védelméhez való jogukat.  

I. ADATKEZEL  MEGNEVEZÉSE 

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül. 

CÉGNÉV : Alutent  Betéti Társaság 
SZÉKHELY: 8477 Tüskevár, Rózsa utca 1. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 19-06-508575 
ADÓSZÁM: 20760878-2-19 
ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍM: sales@alutent.hu 
WEBOLDAL: www.alutent.hu www.familybeach.hu www.satorwebaruhaz.hu 
TEL: Nyíri György: 06703633876 
 
A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján 
adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg meghatározott terjedelemben 
és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1.   „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; 
 
2.   „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; 
 
3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából; 
 
4.   „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, 
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz 
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják; 

5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és 
szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
 
6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján 
hozzáférhető; 
 
7.   „adatkezel ”: 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; 

8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
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9.   „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; 
 
10.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 
 
11.   „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; 
 
12.   „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; 
 
13.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 
egyesületeket is. 
 

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

1. Az érintett hozzájárulása 

A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely 
egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 

 
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez 
való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

 írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, 
 elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, 

jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan 
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes 
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

 A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre 
kiterjed. 

 Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra 
vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a 
felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon 
szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 
megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű 
módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 
 

2. Szerz dés teljesítése 
 

1. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges. 

2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem 
lehet feltétele a szerződéskötésnek. 

 
3. Az adatkezel re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes 
személy létfontosságú érdekeinek védelme 
 
1. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett 
hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. 



 
2. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az 
adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről. 
 
3. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően 
jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges. 
 
4. Az adatkezelés jogszabályon alapuló további lehetséges jogalapjai 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. §-a alapján 
Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá Felhasználót.  

Adatkezelő szolgáltatása az Ektv. értelmében információs társadalommal összefüggő - elektronikus 
kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül. Adatkezelő a szolgáltatásának 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 (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. 
Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti 
a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a 
szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Adatkezelő a 
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja 
meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy 
személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben 
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a 
szükséges mértékben és ideig.  

5. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés 

 Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen 
elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

 Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges 
adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket 
lehetővé tevő adatkezelés tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a 
Felhasználó hozzájárulása. A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok: 
- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje 
- Felhasználó által használt eszköz IP címe.  

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok: 
- felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)Felhasználó e-mail címe,  
Felhasználó által használt eszköz IP címe. 

6. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés 

 Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók. 

 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó 
hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a megrendelés leadásával, a megrendelés 
leadását megelőzően kitöltendő adatlap kitöltésével és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet 
bejelölésével, illetve, ha korábban regisztrált, a regisztrációja alkalmával tett nyilatkozatával illetve a 
megrendelés alkalmával tett nyilatkozatával, végül a megrendelés elküldésével adja meg. 

 Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott megrendelés leadását 
megelőzően megjelenő – illetve korábbi regisztráció esetén az akkor kitöltött regisztrációs - adatlapon 
feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét érinti. 

 Az adatok köre: 
- vezetéknév 
- keresztnév 
- telefonszám 
- e-mail cím 
- jelszó 
- szállítási cím 
- számlázási cím 
- megrendelés vételárának összege 
- átvétel/kézbesítés módja 
- fizetési mód 
- fizetés időpontja. 

 Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó 
adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott személyes adatai, 



elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele, a webhely ezzel 
kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó számára. 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 
- tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól 
- termék megrendelése 
- megrendelt termék átvételének egyeztetése 
- szállítás megszervezése 
- szállítás végrehajtása 
- értesítés a kiszállításról 
- számlázás 
- Felhasználó jogainak érvényesítése. 

 Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az adatkezelés 
a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez szükséges adatok (név, szállítási 
cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint 
szállítást végző a továbbított adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig 
kezelheti. 

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla kiállításához 
szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti adatokat az 
igényérvényesítés lehetséges idejéig  (a szerződés megkötésétől - a megrendelés elfogadásáról szóló 
visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5 évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat 
(név, cím) a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
ideig (a számla kiállításától számított 8 évig) kezeli. 

 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, 
illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-
megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon. 

7. Apartmanokkal kapcsolatos szolgáltatások adatkezelése  

 Adatkezelésben érintettek köre: a megrendelők, vendégek.  

 A kezelt személyes adatok: Ajánlatkérés, apartmanfoglalás név, e-mail cím, telefonszám, érkezés 
napja, távozás napja, felnőttek száma, gyermekek száma, szobatípus, Magánszemély: név, születési 
hely, idő, anyja neve, személyi igazolványszám, adószám  

 Jogi személy: cégnév, ügyvezető neve, székhely, telephely, cégnyilvántartási szám, adószám, 
 statisztikai számjel, e-mail cím, bankszámlaszám 

 Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése a szerződés megkötéséhez és 
teljesítéséhez szükséges. Személyes adatokat kizárólag a szerződés megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben kezeljük. Adatokat legrövidebb ideig az ajánlatkérésre történő válaszadás, ill. a 
megrendelés teljesítéséig kezeljük. Másrészt a Vállalkozás a jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges személyes adatokat kezelheti. Ennek alapján személyes adatok az általános 5 éves 
elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléssel összefüggésben a jogos érdekek 
érvényesíthetők legyenek. 

8. További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az 
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a 
kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az 
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével 
összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor 
továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a 
tájékoztatását törvény kizárja. 

8. 1. Az áruszállítással összefügg  adatfeldolgozói tevékenység 
 
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. 
Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő 
naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

 

 



9. Adatkezelés id tartama 

 Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az adatkezelés célok 
szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatait a 
fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig 
illetve az érintett Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli. 

 Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem teljesítéséig, a 
regisztráció törléséig, a vonatkozó esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az 
adatkezelés. Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés 
megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes 
célokat illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és 
feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart 
az adatkezelés időtartama. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt 
a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre 
feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél 
nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem 
figyelmen kívül hagyását. 

IV. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLET  JOGOK 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

 a hozzájárulás visszavonásának joga 
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 
 helyesbítéshez való jog 
 adatkezelés korlátozása, 
 törléshez való jog 
 tiltakozáshoz való jog 
 hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel 
szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz 
szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), 
valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen 
tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. 

 

1. A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat 
rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a 
visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a 
vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük 
rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos 
jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük. 

2. A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

 a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 
 a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

o az adatkezelés céljai; 
o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 
o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 
o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 
o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés 
esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást 

is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan 



érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen 
várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért 
többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás 
teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően 
emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval 
rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt 
személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel 
kapcsolatos információkat kéri. 

3. Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. 

4. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat 
azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön 
számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem 
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez 
esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 
3 munkanappal) tájékoztatja Önt. 

5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes 
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy 
más módon kezelte; 

 Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

(azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
 a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert, 
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és 
bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket 
– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban 
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 



 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla 
megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé 
követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van 
folyamatban). 

6. Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 

7. Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes 
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére 
megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, 
ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más 
adatkezelő számára továbbítsa. 
 

V. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL  
 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés 
hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené.  

Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, 
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az 
adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást 
nyújtson be. 

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés: 

 Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön 

jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket 
is megállapít; vagy 

 az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

VI. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes 
adatok védje 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. 

VII. JOGORVOSLATI LEHET SÉGEK 

Az adatvédelmi incidens és annak kezelése  

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján 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. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön 
személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes 
felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 



Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 
kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, 
vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert 
indíthat bíróság előtt.  

VIII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem 
érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított 
adatkezelési tájékoztatót. 

IX. AZ ADATKEZELÉSEK KAPCSÁN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK LISTÁJA  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) 
(GDPR);  

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);  
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);  
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)  
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);  
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.). 
 
X. KAPCSOLAT  

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk 
kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon az Alutent Bt. belső adatvédelmi 
felelőséhez az alábbi elektronikus levélcímen: info@alutent.hu 
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