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www.atlantischild.hu

Adatkezelési
tájékoztató
Röviden
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is
küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor
kérheti az elérhetőségeinken.
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Bevezetés
Az Atlantis Child Trainer Kft. (széé khély: 2400 Dunaué jvaé ros, Akaé cos ué t 22., Cg: 07-09008198, adoé szaé m: 12727733-2-07, kéé pviséli: Tancsa Istvaé n uü gyvézétoő , lévélézéé si cíém:.
2400 Dunaué jvaé ros, Akaé cos ué t 22., téléfonszaé m: +36 20 9221-169, é-mail cíém:
tancsa@atlantischild.hu) (a tovaé bbiakban: Szolgaé ltatoé , adatkézéloő ) alaé véti magaé t a
koü vétkézoő taé jéé koztatoé nak.
Az informaé cioé s oü nréndélkézéé si jogroé l éé s az informaé cioé szabadsaé groé l szoé loé 2011. éé vi CXII.
toü rvéé ny 20. § (1) kimondja, hogy az éé rintéttél (jélén ésétbén a www.atlantischild.hu
wéboldal-hasznaé loé val, a tovaé bbiakban: félhasznaé loé , éé rintétt) az adatkézéléé s mégkézdéé sé
éloő tt koü zoü lni kéll, hogy az adatkézéléé s hozzájáruláson alapul vagy koü télézoő .
Az éé rintéttét az adatkézéléé s mégkézdéé sé éloő tt égyéé rtélmuő én éé s réé szlétésén taé jéé koztatni
kéll az adatai kézéléé séé vél kapcsolatos mindén téé nyroő l, íégy kuü loü noü sén az adatkézéléé s
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkézéléé s időtartamáról.
Taé jéé koztatni kéll az éé rintéttét az Info tv. 6. § (1) békézdéé sé alapjaé n arroé l is, hogy
széméé lyés adat kézélhétoő akkor is, ha az éé rintétt hozzaé jaé rulaé saé nak bészérzéé sé
léhététlén vagy araé nytalan koü ltséé ggél jaé rna, éé s a széméé lyés adat kézéléé sé
 az adatkézéloő ré vonatkozoé jogi koü télézéttséé g téljésíétéé sé céé ljaé boé l szuü kséé gés, vagy
 az adatkézéloő vagy harmadik széméé ly jogos éé rdékéé nék éé rvéé nyésíétéé sé céé ljaé boé l
szuü kséé gés, éé s ézén éé rdék éé rvéé nyésíétéé sé a széméé lyés adatok véé délméé héz fuő zoő doő
jog korlaé tozaé saé val araé nyban aé ll.
A taé jéé koztataé snak ki kéll térjédnié az éé rintétt adatkézéléé ssél kapcsolatos jogaira éé s
jogorvoslati léhétoő séé géiré is.
Ha az éé rintétték széméé lyés taé jéé koztataé sa léhététlén vagy araé nytalan koü ltséé ggél jaé rna
(mint péé ldaé ul jélén ésétbén égy wéboldalon), a taé jéé koztataé s mégtoü rtéé nhét az alaé bbi
informaé cioé k nyilvaé nossaé gra hozatalaé val is:
a) az adatgyuő jtéé s téé nyé,
b) az éé rintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéé s céé lja,
d) az adatkézéléé s idoő tartama,
e) az adatok mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éé rintétték adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak éé s jogorvoslati léhétoő séé géinék
ismértétéé sé, valamint
g) ha az adatkézéléé s adatvéé délmi nyilvaé ntartaé sba véé téléé nék van hélyé, az
adatkézéléé s nyilvaé ntartaé si szaé ma.
Jélén adatkézéléé si taé jéé koztatoé a Szolgaé ltatoé alaé bbi wéboldalaé n éléé rhétoő szolgaé ltataé sok
adatkézéléé séé t szabaé lyozza: https://www.atlantischild.hu éé s a fénti tartalmi éloő íéraé son
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alapul.
A
taé jéé koztatoé
éléé rhétoő
https://www.atlantischild.hu/adatvéé délém/

az

alaé bbi

oldalroé l:

A taé jéé koztatoé moé dosíétaé sai a fénti cíémén toü rtéé noő koü zzéé téé téllél léé pnék hataé lyba.

Értelmező fogalmak (3.§)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

érintett/Felhasználó: baé rmély méghataé rozott, széméé lyés adat alapjaé n azonosíétott
vagy - koü zvétlénuü l vagy koü zvétvé - azonosíéthatoé térméé szétés széméé ly;
személyes adat: az éé rintéttél kapcsolatba hozhatoé adat - kuü loü noü sén az éé rintétt
névé, azonosíétoé jélé, valamint égy vagy toü bb fizikai, fizioloé giai, méntaé lis,
gazdasaé gi, kulturaé lis vagy szociaé lis azonossaé gaé ra jéllémzoő ismérét -, valamint az
adatboé l lévonhatoé , az éé rintéttré vonatkozoé koü vétkéztétéé s;
adatkezelő: az a térméé szétés vagy jogi széméé ly, illétvé jogi széméé lyiséé ggél ném
réndélkézoő szérvézét, aki vagy amély oü naé lloé an vagy maé sokkal égyuü tt az adatok
kézéléé séé nék céé ljaé t méghataé rozza, az adatkézéléé sré (bélééé rtvé a félhasznaé lt
észkoü zt) vonatkozoé doü ntéé sékét méghozza éé s véé gréhajtja, vagy az aé ltala mégbíézott
adatféldolgozoé val véé gréhajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott éljaé raé stoé l fuü ggétlénuü l az adatokon véé gzétt baé rmély
muő vélét vagy a muő véléték oü sszésséé gé, íégy kuü loü noü sén gyuő jtéé sé, félvéé télé, roü gzíétéé sé,
réndszérézéé sé, taé rolaé sa, mégvaé ltoztataé sa, félhasznaé laé sa, lékéé rdézéé sé, tovaé bbíétaé sa,
nyilvaé nossaé gra hozatala, oü sszéhangolaé sa vagy oü sszékapcsolaé sa, zaé rolaé sa, toü rléé sé
éé s mégsémmisíétéé sé, valamint az adatok tovaé bbi félhasznaé laé saé nak
mégakadaé lyozaé sa, féé nykéé p-, hang- vagy kéé pfélvéé tél kéé szíétéé sé, valamint a széméé ly
azonosíétaé saé ra alkalmas fizikai jéllémzoő k (pl. ujj- vagy tényéé rnyomat, DNS-minta,
íériszkéé p) roü gzíétéé sé;
adatfeldolgozás: az adatkézéléé si muő vélétékhéz kapcsoloé doé téchnikai féladatok
élvéé gzéé sé, fuü ggétlénuü l a muő véléték véé gréhajtaé saé hoz alkalmazott moé dszértoő l éé s
észkoü ztoő l, valamint az alkalmazaé s hélyéé toő l, féltéé vé hogy a téchnikai féladatot az
adatokon véé gzik;
adatfeldolgozó: az a térméé szétés vagy jogi széméé ly, illétvé jogi széméé lyiséé ggél
ném réndélkézoő szérvézét, aki vagy amély az adatkézéloő vél koü toü tt szérzoő déé sé
alapjaé n - bélééé rtvé a jogszabaé ly réndélkézéé sé alapjaé n toü rtéé noő szérzoő déé skoü téé st is adatok féldolgozaé saé t véé gzi;
adattovábbítás: az adat méghataé rozott harmadik széméé ly szaé maé ra toü rtéé noő
hozzaé féé rhétoő véé téé télé;
adatvédelmi incidens: széméé lyés adat jogéllénés kézéléé sé vagy féldolgozaé sa, íégy
kuü loü noü sén a jogosulatlan hozzaé féé réé s, mégvaé ltoztataé s, tovaé bbíétaé s, nyilvaé nossaé gra
hozatal, toü rléé s vagy mégsémmisíétéé s, valamint a véé létlén mégsémmisuü léé s éé s
séé ruü léé s.
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Weboldal működtetéshez kapcsolódó
adatkezelés
1. Az informaé cioé s oü nréndélkézéé si jogroé l éé s az informaé cioé szabadsaé groé l szoé loé 2011. éé vi
CXII. toü rvéé ny 20. § (1) békézdéé sé alapjaé n, még kéll hataé rozni a wéboldal
uü zéméltétéé shéz/muő koü dtétéé shéz kapcsoloé doé adatkézéléé s koü réé bén a koü vétkézoő két:
a) az adatgyuő jtéé s téé nyé,
b) az éé rintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéé s céé lja,
d) az adatkézéléé s idoő tartama,
e) az adatok mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éé rintétték adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak ismértétéé sé.
2. Az adatgyuő jtéé s téé nyé, a kézélt adatok koü ré éé s az adatkézéléé s céé lja:
Személyes adat
Név

telefonszám
az érintett üzenete

Az adatkezelés célja
Azonosíétaé s,
kapcsolattartaé s,
az
ajaé nlatkéé réé shéz szuü kéé sgés
kapcsolattartaé s,
réndszéruü zénéték
kuü ldéé sé, az ajaé nlatkéé réé shéz szuü kséé gés
Kapcsolattartaé s
a szolgaé ltataé s hatéé konyabbaé téé télé

A béléé péé s/régisztraé cioé idoő pontja
A béléé péé s/régisztraé cioé kori IP cíém

Téchnikai muő vélét véé gréhajtaé sa.
Téchnikai muő vélét véé gréhajtaé sa.

e-mail cím

Sém a félhasznaé loé néé v, sém az é-mail cíém ésétéé bén ném szuü kséé gés, hogy széméé lyés
adatot tartalmazzon.
3. Az érintettek köre: A wéboldal szolgaé ltataé saé t igéé nybévévoő valaménnyi éé rintétt, akik
ajaé nlatot kéé rnék a Szolgaé ltatoé aé ltal nyué jtott tréé ningékré/kéé pzéé sékré.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési
kérelméig tart. Kivéé vé a szaé mvitéli bizonylatok (hiszén a szaé mvitélroő l szoé loé 2000.
éé vi C. toü rvéé ny 169. § (2) békézdéé sé alapjaé n 8 éé vig még kéll oő rizni ézékét az adatokat),
illétvé a jogszabaé lyi koü télézéttséé g alapjaé n kézélt adatok ésétéé bén, ahol az adatkézéloő
a vonatkozoé jogszabaé lyok alapjaé n koü télés oő rizni a kézélt adatokat. (ilyén ését péé ldaé ul:
biztosíétaé si szérzoő déé s mégkoü téé sé ésétéé n a biztosíétaé si titkot a Bit. alapjaé n az
Adatkézéloő 5 éé vig koü télés mégoő rizni.)
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A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A széméé lyés
adatokat az adatkézéloő salés éé s markéting munkataé rsai kézélhétik, a fénti alapélvék
tisztélétbén tartaé saé val.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A jélén féjézét 2.
pontban roü gzíététt adatok moé dosíétaé saé t léhét élvéé gézni a wéboldalakon. A széméé lyés
adatok toü rléé séé t (kivéé vé a koü télézoő adatkézéléé s ésétéit), vagy moé dosíétaé saé t az alaé bbi
moé dokon tudja éé rintétt kézdéméé nyézni:
- é-mail ué tjaé n:
a tancsa@atlantischild.hu címen
- postai ué ton:
a 2400 Dunaújváros, Akácos út 22. cíémén
- téléfonon:
+36 20 9221-169 telefonszámon
7. Az adatkézéléé s soraé n igéé nybé vétt adatféldolgozoé k adatai:
7.1.

taé rhély-szolgaé ltatoé

Néé v: Magyar Hosting Kft.
cíém: 1132 Budapést, Victor Hugo utca 18-22.
é-mail cíém: info@mhosting.hu
téléfonszaé m: +36 1 700 2323

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: Jélén adatkézéléé s kizaé roé lag az Info tv. 65. § (3)
békézdéé s a) pontja szérinti uü gyféé lkapcsolati adatkézéléé s, íégy az Hatoé saé g érroő l az
adatkézéléé sroő l ném vézét nyilvaé ntartaé st.
9. Az adatkezelés jogalapja: a Félhasznaé loé hozzaé jaé rulaé sa, az Infotv. 5. § (1) békézdéé sé,
illétvé az éléktronikus kéréskédélémi szolgaé ltataé sok, valamint az informaé cioé s
taé rsadalommal oü sszéfuü ggoő szolgaé ltataé sok égyés kéé rdéé séiroő l szoé loé 2001. éé vi CVIII.
toü rvéé ny (a tovaé bbiakban: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdéé sé:
A szolgáltató 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 e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Cookie-k (sütk) kezelése
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Az informaé cioé s oü nréndélkézéé si jogroé l éé s az informaé cioé szabadsaé groé l szoé loé 2011. éé vi
CXII. toü rvéé ny 20. § (1) békézdéé sé alapjaé n, még kéll hataé rozni a wéboldal cookié
adatkézéléé sé koü réé bén a koü vétkézoő két:
a) az adatgyuő jtéé s téé nyé,
b) az éé rintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéé s céé lja,
d) az adatkézéléé s idoő tartama,
é) az adatok mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éé rintétték adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak ismértétéé sé.

2.

„biztonsági cookie-k”, „ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie-k”, „Állandó
vagy menttet cookie”, „Belső és külső cookie-k” mélyék hasznaé lataé hoz ném szuü kséé gés
éloő zétés hozzaé jaé rulaé st kéé rni az éé rintéttéktoő l.

3.

Az adatkézéléé s téé nyé, a kézélt adatok koü ré: Egyédi azonosíétoé szaé m, daé tumok,
idoő pontok

4.

Az éé rintétték koü ré: A wéboldalt laé togatoé valaménnyi éé rintétt.

5.

Az adatkézéléé s céé lja: A félhasznaé loé k azonosíétaé sa éé s a laé togatoé k nyomon koü vétéé sé.

6.

Az adatkézéléé s idoő tartama, az adatok toü rléé séé nék hataé ridéjé: Az adatkézéléé s
idoő tartama a séssion cookié-k ésétéé n a honlapok laé togataé saé nak béféjézéé séé ig tart.

7.

Az adatok mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé: A cookié-k
hasznaé lataé val ném kézél széméé lyés adatokat az adatkézéloő .

8.

Az éé rintétték adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak ismértétéé sé: Az éé rintéttnék
léhétoő séé guü k van a cookié-kat toü roü lni a boü ngéé szoő k Eszkoü zoü k/Béaé llíétaé sok ménuü jéé bén
aé ltalaé ban az Adatvéé délém ménuü pont béaé llíétaé sai alatt.

9.

Az adatkézéléé s jogalapja: Az éé rintéttoő l hozzaé jaé rulaé s ném szuü kséé gés, aménnyibén a
cookié-k hasznaé lataé nak kizaé roé lagos céé lja az éléktronikus híérkoü zloő haé loé zaton
kérésztuü l toü rtéé noő koü zléé stovaé bbíétaé s vagy arra az éloő fizétoő vagy félhasznaé loé aé ltal
kiféjézéttén kéé rt, az informaé cioé s taé rsadalommal oü sszéfuü ggoő szolgaé ltataé s nyué jtaé saé hoz
a szolgaé ltatoé nak féltéé tlénuü l szuü kséé gé van.

Google Adwords konverziókövetés
használata
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1.

A „Googlé AdWords” névuő onliné réklaé mprogramot hasznaé lja az adatkézéloő , tovaé bbaé
annak kérétéin béluü l igéé nybé vészi a Googlé konvérzioé koü vétoő szolgaé ltataé saé t. A
Googlé konvérzioé koü vétéé s a Googlé Inc. élémzoő szolgaé ltataé sa (1600 Amphithéatré
Parkway, Mountain Viéw, CA 94043, USA; „Googlé“).

2.

Amikor Félhasznaé loé égy wéboldalt Googlé-hirdétéé s aé ltal éé r él, akkor égy a
konvérzioé koü vétéé shéz szuü kséé gés cookié kéruü l a szaé míétoé géé péé ré. Ezéknék a cookiéknak az éé rvéé nyésséé gé korlaé tozott, éé s ném tartalmaznak sémmilyén széméé lyés
adatot, íégy a Félhasznaé loé ném is azonosíéthatoé aé ltaluk.

3.

Amikor a Félhasznaé loé a wéboldal bizonyos oldalait boü ngéé szi, éé s a cookié méé g ném
jaé rt lé, akkor a Googlé éé s az adatkézéloő is laé thatja, hogy Félhasznaé loé a hirdétéé sré
kattintott.

4.

Mindén Googlé AdWords uü gyféé l maé sik cookié-t kap, íégy azokat az AdWords
uü gyféléinék wéboldalain kérésztuü l ném léhét nyomon koü vétni.

5.

Az informaé cioé k – mélyékét a konvérzioé koü vétoő cookié-k ségíétséé géé vél szérézték – azt a
céé lt szolgaé ljaé k, hogy az AdWords konvérzioé koü vétéé st vaé lasztoé uü gyféléinék szaé maé ra
konvérzioé s statisztikaé kat kéé szíétsénék. Az uü gyfélék íégy taé jéé kozoé dnak a hirdétéé suü kré
kattintoé éé s konvérzioé koü vétoő cíémkéé vél éllaé tott oldalra tovaé bbíétott félhasznaé loé k
szaé maé roé l. Azonban olyan informaé cioé khoz ném jutnak hozzaé , mélyékkél baé rmélyik
félhasznaé loé t azonosíétani léhétné.

6.

Ha ném szérétné réé szt vénni a konvérzioé koü vétéé sbén, akkor ézt élutasíéthatja azaé ltal,
hogy boü ngéé szoő jéé bén létiltja a cookié-k télépíétéé séé nék léhétoő séé géé t. Ezutaé n ÖÖ n ném fog
szérépélni a konvérzioé koü vétéé si statisztikaé kban.

7.

Tovaé bbi informaé cioé valamint a Googlé adatvéé délmi nyilatkozata az alaé bbi oldalon
éé rhétoő él: www.googlé.dé/policiés/privacy/

A Google Analytcs alkalmazása
1.

Ez a honlap a Googlé Analytics alkalmazaé st hasznaé lja, amély a Googlé Inc. („Googlé”)
wébélémzoő szolgaé ltataé sa. A Googlé Analytics ué gynévézétt „cookié-kat”,
szoü végfaé jlokat hasznaé l, amélyékét a szaé míétoé géé péé ré ménténék, íégy éloő ségíétik
Félhasznaé loé aé ltal laé togatott wéblap hasznaé lataé nak élémzéé séé t.

2.

A Félhasznaé loé aé ltal hasznaé lt wéboldallal kapcsolatos cookié-kkal léé tréhozott
informaé cioé k réndszérint a Googlé égyik USA-béli szérvéréé ré kéruü lnék éé s taé roloé dnak.
Az IP-anonimizaé laé s wéboldali aktivaé laé saé val a Googlé a Félhasznaé loé IP-cíéméé t az
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Euroé pai Unioé tagaé llamain béluü l vagy az Euroé pai Gazdasaé gi Téé rséé groő l szoé loé
mégaé llapodaé sban réé szés maé s aé llamokban éloő zoő lég mégroü vidíéti.
3.

A téljés IP-cíémnék a Googlé USA-ban léé voő szérvéréé ré toü rtéé noő tovaé bbíétaé saé ra éé s ottani
léroü vidíétéé séé ré csak kivéé télés ésétékbén kéruü l sor. Emé wéboldal uü zéméltétoő jéé nék
mégbíézaé saé boé l a Googlé ézékét az informaé cioé kat arra fogja hasznaé lni, hogy
kiéé rtéé kéljé, hogyan hasznaé lta a Félhasznaé loé a honlapot, tovaé bbaé , hogy a wéboldal
uü zéméltétoő jéé nék a honlap aktivitaé saé val oü sszéfuü ggoő jéléntéé sékét kéé szíétsén, valamint,
hogy a wéboldal- éé s az intérnéthasznaé lattal kapcsolatos tovaé bbi szolgaé ltataé sokat
téljésíétsén.

4.

A Googlé Analytics kérétéin béluü l a Félhasznaé loé boü ngéé szoő jé aé ltal tovaé bbíétott IP-cíémét
ném vézéti oü sszé a Googlé maé s adataival. A cookié-k taé rolaé saé t a Félhasznaé loé a
boü ngéé szoő jéé nék mégféléloő béaé llíétaé saé val mégakadaé lyozhatja, azonban félhíévjuk
figyélméé t, hogy ébbén az ésétbén éloő fordulhat, hogy énnék a honlapnak ném mindén
funkcioé ja lész téljés koü ruő én hasznaé lhatoé . Mégakadaé lyozhatja tovaé bbaé , hogy a Googlé
gyuő jtsé éé s féldolgozza a cookié-k aé ltali, a Félhasznaé loé wéboldalhasznaé lattal
kapcsolatos adatait (bélééé rtvé az IP-cíémét is), ha létoü lti éé s télépíéti a koü vétkézoő linkén
éléé rhétoő boü ngéé szoő plugint. https://tools.googlé.com/dlpagé/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység
1.

A gazdasaé gi réklaé mtévéé kényséé g alapvétoő féltéé téléiroő l éé s égyés korlaé tairoé l szoé loé
2008. éé vi XLVIII. toü rvéé ny 6. §-a éé rtélméé bén Félhasznaé loé éloő zétésén éé s kiféjézéttén
hozzaé jaé rulhat ahhoz, hogy Szolgaé ltatoé réklaé majaé nlataival, égyéé b kuü ldéméé nyéivél a
régisztraé cioé kor mégadott éléé rhétoő séé géin (pl. éléktronikus lévéé lcíém, vagy
téléfonszaé m) mégkéréssé.

2.

Tovaé bbaé UÖ gyféé l a jélén taé jéé koztatoé réndélkézéé séit szém éloő tt tartva hozzaé jaé rulhat
ahhoz, hogy Szolgaé ltatoé a réklaé majaé nlatok kuü ldéé séé héz szuü kséé gés széméé lyés adatait
kézéljé.

3.

Szolgaé ltatoé ném kuü ld kéé rétlén réklaé muü zénétét, éé s Félhasznaé loé korlaé tozaé s éé s
indokolaé s néé lkuü l, ingyénésén léiratkozhat az ajaé nlatok kuü ldéé séé roő l. Ebbén az ésétbén
Szolgaé ltatoé mindén - a réklaé muü zénéték kuü ldéé séé héz szuü kséé gés - széméé lyés adataé t
toü rli nyilvaé ntartaé saé boé l éé s tovaé bbi réklaé majaé nlataival ném kérési még a Félhasznaé loé t.
Félhasznaé loé a réklaé mokroé l léiratkozhat az uü zénétbén léé voő linkré kattintva.

4.

Az informaé cioé s oü nréndélkézéé si jogroé l éé s az informaé cioé szabadsaé groé l szoé loé 2011. éé vi
CXII. toü rvéé ny 20. § (1) békézdéé sé alapjaé n, még kéll hataé rozni a híérlévéé l-kuü ldéé s
adatkézéléé sé koü réé bén a koü vétkézoő két:
a) az adatgyuő jtéé s téé nyé,
b) az éé rintétték koü ré,
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c) az adatgyuő jtéé s céé lja,
d) az adatkézéléé s idoő tartama,
é) az adatok mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éé rintétték adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak ismértétéé sé.
5.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, daé tum, idoő pont.

6.

Az érintettek köre: A híérlévéé lré féliratkozoé valaménnyi éé rintétt.

7.

Az adatkezelés célja: réklaé mot tartalmazoé éléktronikus uü zénéték (é-mail, push
uü zénét) kuü ldéé sé az éé rintétt réé széé ré, taé jéé koztataé s nyué jtaé sa az aktuaé lis informaé cioé kroé l,
szolgaé ltataé sroé l, akcioé kroé l, tréé ningékroő l, égyéé b réndézvéé nyékroő l, stb.

8.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzaé jaé ruloé nyilatkozat
visszavonaé saé ig, azaz a léiratkozaé sig tart az adatkézéléé s.

9.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A széméé lyés
adatokat az adatkézéloő munkataé rsai kézélhétik, a fénti alapélvék tisztélétbén
tartaé saé val.

10. A jelen adatkezelés nyilvántartási száma: NAIK-158475

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az éé rintétt baé rmikor,
ingyénésén léiratkozhat a híérlévéé lroő l.
12. Az adatkézéléé s jogalapja: az éé rintétt oü nkéé ntés hozzaé jaé rulaé sa, az Infotv. 5. § (1)
békézdéé sé, éé s a gazdasaé gi réklaé mtévéé kényséé g alapvétoő féltéé téléiroő l éé s égyés
korlaé tairoé l szoé loé 2008. éé vi XLVIII. toü rvéé ny 6. § (5) békézdéé sé:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a 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.

Közösségi oldalak
1.

Az informaé cioé s oü nréndélkézéé si jogroé l éé s az informaé cioé szabadsaé groé l szoé loé 2011. éé vi
CXII. toü rvéé ny 20. § (1) békézdéé sé alapjaé n, még kéll hataé rozni a koü zoü sséé gi oldalak
adatkézéléé sé koü réé bén a koü vétkézoő két:
a) az adatgyuő jtéé s téé nyé,
b) az éé rintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéé s céé lja,
d) az adatkézéléé s idoő tartama,
é) az adatok mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé,
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f) az éé rintétték adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak ismértétéé sé.
2. Az
adatgyuő jtéé s
téé nyé,
a
kézélt
adatok
koü ré:
Facébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instagram stb. koü zoü sséé gi oldalakon
régisztraé lt névé, illétvé a félhasznaé loé nyilvaé nos profilkéé pé.
3. Az
éé rintétték
koü ré:
Valaménnyi
éé rintétt,
aki
régisztraé lt
a
Facébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instagram stb. koü zoü sséé gi oldalakon,
éé s „laé jkolta” az adatkézéloő koü zoü sséé gi oldalaé t, vagy az adatkézéloő valamély
béjégyzéé séé t.
4. Az adatgyuő jtéé s céé lja: A koü zoü sséé gi oldalakon, a wéboldal égyés tartalmi éléméinék,
térméé kéinék, szolgaé ltataé sainak, akcioé inak vagy magaé nak a wéboldalnak a
mégosztaé sa, illétvé „laé jkolaé sa”, koü vétéé sé, néé pszéruő síétéé sé.
5. Az adatkézéléé s idoő tartama, az adatok toü rléé séé nék hataé ridéjé, az adatok
mégisméréé séé ré jogosult léhétséé gés adatkézéloő k széméé lyé éé s az éé rintétték
adatkézéléé ssél kapcsolatos jogainak ismértétéé sé: Az adatok forraé saé roé l, azok
kézéléé séé roő l, illétvé az aé tadaé s moé djaé roé l, éé s jogalapjaé roé l az adott koü zoü sséé gi oldalon
taé jéé kozoé dhat az éé rintétt. Az adatkézéléé s a koü zoü sséé gi oldalakon valoé sul még, íégy az
adatkézéléé s idoő tartamaé ra, moé djaé ra, illétvé az adatok toü rléé si éé s moé dosíétaé si
léhétoő séé géiré az adott koü zoü sséé gi oldal szabaé lyozaé sa vonatkozik.
6. Az adatkézéléé s jogalapja: az éé rintétt oü nkéé ntés hozzaé jaé rulaé sa széméé lyés adatai
kézéléé séé héz a koü zoü sséé gi oldalakon.

Adattovábbítás
1.

Taé jéé koztatjuk az éé rintéttét, hogy a wéboldalon adattovaé bbíétaé s ném toü rtéé nik.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb
adatkezelések
1.

Aménnyibén az adatkézéloő szolgaé ltataé saink igéé nybévéé télé soraé n kéé rdéé s méruü lné fél,
ésétlég probléé maé ja lénné az éé rintéttnék, a honlapon mégadott moé dokon (téléfon, émail, stb.) kapcsolatba léé phét az adatkézéloő vél.

2.

Adatkézéloő a bééé rkézétt é-mailékét, uü zénétékét, téléfonon, stb. mégadott adatokat az
éé rdékloő doő névéé vél éé s é-mail cíéméé vél, valamint maé s, oü nkéé nt mégadott széméé lyés
adataé val égyuü tt, az adatkoü zléé stoő l szaé míétott légféljébb 2 éé v éltéltéé vél toü rli.
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3.

E taé jéé koztatoé ban fél ném sorolt adatkézéléé sékroő l az adat félvéé télékor adunk
taé jéé koztataé st.

4.

Kivéé télés hatoé saé gi mégkéréséé sré, illétoő lég jogszabaé ly félhatalmazaé sa alapjaé n maé s
szérvék mégkéréséé sé ésétéé n a Szolgaé ltatoé koü télés taé jéé koztataé s adaé saé ra, adatok
koü zléé séé ré, aé tadaé saé ra, illétoő lég iratok réndélkézéé sré bocsaé taé saé ra.

5.

A Szolgaé ltatoé ézén ésétékbén a mégkérésoő réé széé ré – aménnyibén az a pontos céé lt éé s
az adatok koü réé t mégjéloü lté – széméé lyés adatot csak annyit éé s olyan méé rtéé kbén ad ki,
amély a mégkéréséé s céé ljaé nak mégvaloé síétaé saé hoz éléngédhététlénuü l szuü kséé gés.

Adatbiztonság (7.§)
1.

Az adatkézéloő ué gy térvézi még éé s hajtja véé gré az adatkézéléé si muő vélétékét, hogy
biztosíétsa az éé rintétték magaé nszféé raé jaé nak véé délméé t.

2.

Az adatkézéloő gondoskodik az adatok biztonsaé gaé roé l (jélszoé val, víérusirtoé val valoé
véé déttséé g), mégtészi azokat a téchnikai éé s szérvézéé si intéé zkédéé sékét éé s kialakíétja
azokat az éljaé raé si szabaé lyokat, amélyék az Info tv., valamint az égyéé b adat- éé s
titokvéé délmi szabaé lyok éé rvéé nyré juttataé saé hoz szuü kséé gésék.

3.

Az adatokat mégféléloő intéé zkédéé sékkél véé di az adatkézéloő kuü loü noü sén








a jogosulatlan hozzaé féé réé s,
a mégvaé ltoztataé s,
a tovaé bbíétaé s,
a nyilvaé nossaé gra hozatal,
a toü rléé s vagy mégsémmisíétéé s,
a véé létlén mégsémmisuü léé s éé s séé ruü léé s,
az alkalmazott téchnika mégvaé ltozaé saé boé l fakadoé hozzaé féé rhététlénnéé vaé laé s
éllén.

4.

Az adatkézéloő mégféléloő téchnikai mégoldaé ssal biztosíétja, hogy a
nyilvaé ntartaé sokban taé rolt adatok koü zvétlénuü l né légyénék oü sszékapcsolhatoé k éé s az
éé rintétthéz réndélhétoő k.

5.

A széméé lyés adatokhoz valoé jogosulatlan hozzaé féé réé s, az adatok mégvaé ltoztataé sa éé s
jogosulatlan nyilvaé nossaé gra-hozatala, vagy félhasznaé laé sa mégakadaé lyozaé sa
éé rdékéé bén az adatkézéloő gondoskodik:
 a mégféléloő informatikai, muő szaki koü rnyézét kialakíétaé saé roé l, uü zéméltétéé séé roő l,
 a szolgaé ltataé snyué jtaé sban réé sztévoő munkataé rsai éllénoő rzoü tt kivaé lasztaé saé roé l,
féluü gyélétéé roő l,
 a réé szlétés uü zéméltétéé si, kockaé zatkézéléé si éé s szolgaé ltataé si éljaé raé sréndék
kiadaé saé roé l.
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A féntiék alapjaé n szolgaé ltatoé biztosíétja, hogy az aé ltala kézélt adat




7.

a jogosult szaé maé ra réndélkézéé sré aé lljon,
hitélésséé gé éé s hitélésíétéé sé biztosíétott,
vaé ltozatlansaé ga igazolhatoé ,
légyén.

Adatkézéloő éé s annak taé rhély-szolgaé ltatoé jaé nak informatikai réndszéré véé d toü bbék
koü zoü tt







a szaé míétaé stéchnikai csalaé s,
a kéé mkédéé s,
a szaé míétoé géé pvíérusok,
a spam-ék,
a hack-ék
éé s égyéé b taé madaé sok éllén.

Az érintettek jogai
1.

Az éé rintétt kéé rélmézhéti az Szolgaé ltatoé naé l, hogy az adjon taé jéé koztataé saé t
széméé lyés adatai kézéléé séé roő l, kéé rhéti széméé lyés adatainak hélyésbíétéé séé t,
valamint kéé rhéti széméé lyés adatainak - a koü télézoő adatkézéléé s kivéé téléé vél toü rléé séé t vagy zaé rolaé saé t.

2.

Az éé rintétt kéé rélméé ré az adatkézéloő taé jéé koztataé st ad az éé rintétt aé ltala kézélt,
illétvé az aé ltala vagy réndélkézéé sé szérint mégbíézott adatféldolgozoé aé ltal
féldolgozott adatairoé l, azok forraé saé roé l, az adatkézéléé s céé ljaé roé l, jogalapjaé roé l,
idoő tartamaé roé l, az adatféldolgozoé névéé roő l, cíéméé roő l éé s az adatkézéléé ssél oü sszéfuü ggoő
tévéé kényséé géé roő l, az adatvéé délmi incidéns koü ruü lméé nyéiroő l, hataé sairoé l éé s az
élhaé ríétaé saé ra mégtétt intéé zkédéé sékroő l, tovaé bbaé - az éé rintétt széméé lyés adatainak
tovaé bbíétaé sa ésétéé n - az adattovaé bbíétaé s jogalapjaé roé l éé s cíémzéttjéé roő l.

3.

Az adatkézéloő - ha bélsoő adatvéé délmi féléloő ssél réndélkézik, a bélsoő adatvéé délmi
féléloő s ué tjaé n - az adatvéé délmi incidénssél kapcsolatos intéé zkédéé sék éllénoő rzéé sé,
valamint az éé rintétt taé jéé koztataé sa céé ljaé boé l nyilvaé ntartaé st vézét, amély tartalmazza
az éé rintétt széméé lyés adatok koü réé t, az adatvéé délmi incidénssél éé rintétték koü réé t éé s
szaé maé t, az adatvéé délmi incidéns idoő pontjaé t, koü ruü lméé nyéit, hataé sait éé s az
élhaé ríétaé saé ra mégtétt intéé zkédéé sékét, valamint az adatkézéléé st éloő íéroé
jogszabaé lyban méghataé rozott égyéé b adatokat.

4.

Az adatkézéloő az adattovaé bbíétaé s jogszéruő séé géé nék éllénoő rzéé sé, valamint az
éé rintétt taé jéé koztataé sa céé ljaé boé l adattovaé bbíétaé si nyilvaé ntartaé st vézét, amély
tartalmazza az aé ltala kézélt széméé lyés adatok tovaé bbíétaé saé nak idoő pontjaé t, az
adattovaé bbíétaé s jogalapjaé t éé s cíémzéttjéé t, a tovaé bbíétott széméé lyés adatok koü réé nék
méghataé rozaé saé t, valamint az adatkézéléé st éloő íéroé jogszabaé lyban méghataé rozott
égyéé b adatokat.

13

atlantischild.hu - Adatkezeléisi Tájékoztató - 2017.

5.

Félhasznaé loé kéé rélméé ré Szolgaé ltatoé taé jéé koztataé st ad az aé ltala kézélt adatokroé l, azok
forraé saé roé l, az adatkézéléé s céé ljaé roé l, jogalapjaé roé l, idoő tartamaé roé l, az ésétlégés
adatféldolgozoé névéé roő l, cíéméé roő l éé s az adatkézéléé ssél oü sszéfuü ggoő tévéé kényséé géé roő l,
tovaé bbaé - az éé rintétt széméé lyés adatainak tovaé bbíétaé sa ésétéé n - az adattovaé bbíétaé s
jogalapjaé roé l éé s cíémzéttjéé roő l. Szolgaé ltatoé a kéé rélém bényué jtaé saé toé l szaé míétott
légroü vidébb idoő alatt, légféljébb azonban 25 napon béluü l íéraé sban, koü zéé rthétoő
formaé ban adja még a taé jéé koztataé st. A taé jéé koztataé s ingyénés.

6.

Szolgaé ltatoé , aménnyibén a széméé lyés adat a valoé saé gnak ném félél még, éé s a
valoé saé gnak mégféléloő széméé lyés adat az adatkézéloő réndélkézéé séé ré aé ll, a széméé lyés
adatot hélyésbíéti.

7.

Toü rléé s hélyétt Szolgaé ltatoé zaé rolja a széméé lyés adatot, ha a Félhasznaé loé ézt kéé ri,
vagy ha a réndélkézéé séé ré aé lloé informaé cioé k alapjaé n féltéé télézhétoő , hogy a toü rléé s
séé rténéé a Félhasznaé loé jogos éé rdékéit. A zaé rolt széméé lyés adat kizaé roé lag addig
kézélhétoő , améddig fénnaé ll az az adatkézéléé si céé l, amély a széméé lyés adat toü rléé séé t
kizaé rta.

8.

Szolgaé ltatoé toü rli a széméé lyés adatot, ha kézéléé sé jogéllénés, a Félhasznaé loé kéé ri, a
kézélt adat hiaé nyos vagy téé vés - éé s éz az aé llapot jogszéruő én ném orvosolhatoé féltéé vé, hogy a toü rléé st toü rvéé ny ném zaé rja ki, az adatkézéléé s céé lja mégszuő nt, vagy az
adatok taé rolaé saé nak toü rvéé nybén méghataé rozott hataé ridéjé léjaé rt, azt a bíéroé saé g vagy
a Némzéti Adatvéé délmi éé s Informaé cioé szabadsaé g Hatoé saé g élréndélté.

9.

Az adatkézéloő mégjéloü li az aé ltala kézélt széméé lyés adatot, ha az éé rintétt vitatja
annak hélyésséé géé t vagy pontossaé gaé t, dé a vitatott széméé lyés adat hélytélénséé gé
vagy pontatlansaé ga ném aé llapíéthatoé még égyéé rtélmuő én.

10.

A hélyésbíétéé sroő l, a zaé rolaé sroé l, a mégjéloü léé sroő l éé s a toü rléé sroő l az éé rintéttét, tovaé bbaé
mindazokat éé rtésíéténi kéll, akiknék koraé bban az adatot adatkézéléé s céé ljaé ra
tovaé bbíétottaé k. Az éé rtésíétéé s mélloő zhétoő , ha éz az adatkézéléé s céé ljaé ra valoé
tékintéttél az éé rintétt jogos éé rdékéé t ném séé rti.

11.

Ha az adatkézéloő az éé rintétt hélyésbíétéé s, zaé rolaé s vagy toü rléé s iraé nti kéé rélméé t ném
téljésíéti, a kéé rélém kéé zhézvéé téléé t koü vétoő 25 napon béluü l íéraé sban koü zli a
hélyésbíétéé s, zaé rolaé s vagy toü rléé s iraé nti kéé rélém élutasíétaé saé nak téé nybéli éé s jogi
indokait. A hélyésbíétéé s, toü rléé s vagy zaé rolaé s iraé nti kéé rélém élutasíétaé sa ésétéé n az
adatkézéloő taé jéé koztatja az éé rintéttét a bíéroé saé gi jogorvoslat, tovaé bbaé a Hatoé saé ghoz
fordulaé s léhétoő séé géé roő l.

Jogorvoslat
1. Félhasznaé loé tiltakozhat széméé lyés adataé nak kézéléé sé éllén, ha
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a) a széméé lyés adatok kézéléé sé vagy tovaé bbíétaé sa kizaé roé lag az Szolgaé ltatoé ra
vonatkozoé jogi koü télézéttséé g téljésíétéé séé héz, vagy az Szolgaé ltatoé , adataé tvévoő vagy
harmadik széméé ly jogos éé rdékéé nék éé rvéé nyésíétéé séé héz szuü kséé gés, kivéé vé, ha az
adatkézéléé st toü rvéé ny réndélté él;
b) a széméé lyés adat félhasznaé laé sa vagy tovaé bbíétaé sa koü zvétlén uü zlétszérzéé s,
koü zvéé léméé ny-kutataé s vagy tudomaé nyos kutataé s céé ljaé ra toü rtéé nik;
c) toü rvéé nybén méghataé rozott égyéé b ésétbén.
2. Szolgaé ltatoé a tiltakozaé st a kéé rélém bényué jtaé saé toé l szaé míétott légroü vidébb idoő n béluü l, dé
légféljébb 15 nap alatt mégvizsgaé lja, annak mégalapozottsaé ga kéé rdéé séé bén doü ntéé st
hoz, éé s doü ntéé séé roő l a kéé rélmézoő t íéraé sban taé jéé koztatja. Ha az Szolgaé ltatoé az éé rintétt
tiltakozaé saé nak mégalapozottsaé gaé t mégaé llapíétja, az adatkézéléé st - bélééé rtvé a tovaé bbi
adatfélvéé télt éé s adattovaé bbíétaé st is - mégszuü ntéti, éé s az adatokat zaé rolja, valamint a
tiltakozaé sroé l, tovaé bbaé az annak alapjaé n tétt intéé zkédéé sékroő l éé rtésíéti mindazokat, akik
réé széé ré a tiltakozaé ssal éé rintétt széméé lyés adatot koraé bban tovaé bbíétotta, éé s akik
koü télésék intéé zkédni a tiltakozaé si jog éé rvéé nyésíétéé sé éé rdékéé bén.
3. Aménnyibén a Félhasznaé loé Szolgaé ltatoé nak a méghozott doü ntéé séé vél ném éé rt égyét, az
éllén - annak koü zléé séé toő l szaé míétott 30 napon béluü l - bíéroé saé ghoz fordulhat. A bíéroé saé g
soron kíévuü l jaé r él.
4. Az adatkézéloő ésétlégés jogséé rtéé sé éllén panasszal a Némzéti Adatvéé délmi éé s
Informaé cioé szabadsaé g Hatoé saé gnaé l léhét éé lni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapést, Szilaé gyi Erzséé bét fasor 22/C.
Lévélézéé si cíém: 1530 Budapést, Postafioé k: 5.
Téléfon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfélszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés
1.

Azt, hogy az adatkézéléé s a jogszabaé lyban foglaltaknak mégfélél, az adatkézéloő
koü télés bizonyíétani. Az adattovaé bbíétaé s jogszéruő séé géé t az adataé tvévoő koü télés
bizonyíétani.

2.

A pér élbíéraé laé sa a toü rvéé nyszéé k hataé skoü réé bé tartozik. A pér - az éé rintétt vaé lasztaé sa
szérint - az éé rintétt lakoé hélyé vagy tartoé zkodaé si hélyé szérinti toü rvéé nyszéé k éloő tt is
mégindíéthatoé .

3.

A pérbén féé l léhét az is, akinék égyéé bkéé nt nincs pérbéli jogkéé pésséé gé. A pérbé a
Hatoé saé g az éé rintétt pérnyértésséé gé éé rdékéé bén béavatkozhat.
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4.

Ha a bíéroé saé g a kéé rélémnék hélyt ad, az adatkézéloő t a taé jéé koztataé s mégadaé saé ra, az
adat hélyésbíétéé séé ré, zaé rolaé saé ra, toü rléé séé ré, az automatizaé lt adatféldolgozaé ssal
hozott
doü ntéé s
mégsémmisíétéé séé ré,
az
éé rintétt
tiltakozaé si
jogaé nak
figyélémbévéé téléé ré, illétvé az adataé tvévoő aé ltal kéé rt adat kiadaé saé ra koü télézi.

5.

Ha a bíéroé saé g az adataé tvévoő kéé rélméé t élutasíétja, az adatkézéloő koü télés az éé rintétt
széméé lyés adataé t az íétéé lét koü zléé séé toő l szaé míétott 3 napon béluü l toü roü lni. Az adatkézéloő
koü télés az adatokat akkor is toü roü lni, ha az adataé tvévoő a méghataé rozott hataé ridoő n
béluü l ném fordul bíéroé saé ghoz.

6.

A bíéroé saé g élréndélhéti íétéé létéé nék - az adatkézéloő azonosíétoé adatainak
koü zzéé téé téléé vél toü rtéé noő - nyilvaé nossaé gra hozatalaé t, ha azt az adatvéé délém éé rdékéi éé s
nagyobb szaé mué éé rintétt véé détt jogai mégkoü vétélik.

Kártérítés és sérelemdíj
1.

Ha az adatkézéloő az éé rintétt adatainak jogéllénés kézéléé séé vél vagy az adatbiztonsaé g
koü vétélméé nyéinék mégszégéé séé vél az éé rintétt széméé lyiséé gi jogaé t mégséé rti, az éé rintétt
az adatkézéloő toő l séé rélémdíéjat koü vétélhét.

2.

Az éé rintéttél szémbén az adatkézéloő félél az adatféldolgozoé aé ltal okozott kaé réé rt éé s az
adatkézéloő koü télés mégfizétni az éé rintéttnék az adatféldolgozoé aé ltal okozott
széméé lyiséé gi jogséé rtéé s ésétéé n jaé roé séé rélémdíéjat is. Az adatkézéloő méntésuü l az
okozott kaé réé rt valoé féléloő sséé g éé s a séé rélémdíéj mégfizétéé séé nék koü télézéttséé gé aloé l, ha
bizonyíétja, hogy a kaé rt vagy az éé rintétt széméé lyiséé gi jogaé nak séé rélméé t az adatkézéléé s
koü réé n kíévuü l ésoő élhaé ríéthatatlan ok idéé zté éloő .

3.

Ném kéll mégtéé ríéténi a kaé rt éé s ném koü vétélhétoő a séé rélémdíéj annyiban, aménnyibén
a kaé r a kaé rosult vagy a széméé lyiséé gi jog mégséé rtéé séé vél okozott jogséé rélém az
éé rintétt szaé ndéé kos vagy sué lyosan gondatlan magatartaé saé boé l szaé rmazott.

Zárszó
A taé jéé koztatoé élkéé szíétéé sé soraé n figyélémmél voltunk az alaé bbi jogszabaé lyokra:
-

2011. éé vi CXII. toü rvéé ny – az informaé cioé s oü nréndélkézéé si jogroé l éé s az
informaé cioé szabadsaé groé l (a tovaé bbiakban: Infotv.)
2001. éé vi CVIII. toü rvéé ny – az éléktronikus kéréskédélmi szolgaé ltataé sok, valamint az
informaé cioé s taé rsadalommal oü sszéfuü ggoő szolgaé ltataé sok égyés kéé rdéé séiroő l (foő kéé pp a
13/A. §-a)
2008. éé vi XLVII. toü rvéé ny – a fogyasztoé kkal szémbéni tisztésséé gtélén kéréskédélmi
gyakorlat tilalmaé roé l;
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2008. éé vi XLVIII. toü rvéé ny – a gazdasaé gi réklaé mtévéé kényséé g alapvétoő féltéé téléiroő l éé s
égyés korlaé tairoé l (kuü loü noü sén a 6.§-a)
2005. éé vi XC. toü rvéé ny az éléktronikus informaé cioé szabadsaé groé l
2003. éé vi C. toü rvéé ny az éléktronikus híérkoü zléé sroő l (kiféjézéttén a 155.§-a)
16/2011. sz. véé léméé ny a visélkédéé salapué onliné réklaé m bévaé lt gyakorlataé ra
vonatkozoé EASA/IAB-ajaé nlaé sroé l
A Némzéti Adatvéé délmi éé s Informaé cioé szabadsaé g Hatoé saé g ajaé nlaé sa az éloő zétés
taé jéé koztataé s adatvéé délmi koü vétélméé nyéiroő l

2017. október 04.
Atlantis Child Trainer Kft.

