
1 atlantischild.hu - Adatkezeléisi Tájékoztató - 2017.

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.

http://www.atlantischild.hu/
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Bevezetés

Az Atlantis Child Trainer Kft. (széékhély: 2400 Dunaué jvaé ros, Akaé cos ué t 22., Cg: 07-09-
008198, adoé szaém: 12727733-2-07, kéépviséli: Tancsa Istvaén uü gyvézétoő , lévélézéési cíém:.
2400  Dunaué jvaé ros,  Akaécos  ué t  22.,  téléfonszaém: +36  20  9221-169,  é-mail  cíém:
tancsa@atlantischild.hu)  (a  tovaébbiakban:  Szolgaé ltatoé ,  adatkézéloő )  alaé  véti  magaé t  a
koü vétkézoő  taé jéékoztatoé nak.

Az informaécioé s oü nréndélkézéési jogroé l éés az informaécioé szabadsaégroé l szoé loé  2011. éévi CXII.
toü rvéény 20.  §  (1)  kimondja,  hogy az  éérintéttél  (jélén ésétbén a  www.atlantischild.hu
wéboldal-hasznaé loé val, a tovaébbiakban: félhasznaé loé , éé rintétt) az adatkézéléés mégkézdéésé
éloő tt koü zoü lni kéll, hogy az adatkézéléés hozzájáruláson alapul vagy koü télézoő .

Az éérintéttét az adatkézéléés mégkézdéésé éloő tt égyéértélmuő én éés réészlétésén taé jéékoztatni
kéll  az adatai  kézélééséévél  kapcsolatos mindén téényroő l,  íégy kuü loü noü sén az adatkézéléés
céljáról  és  jogalapjáról,  az  adatkezelésre  és  az  adatfeldolgozásra  jogosult
személyéről, az adatkézéléés időtartamáról.

Taé jéékoztatni  kéll  az  éérintéttét  az  Info  tv.  6.  §  (1)  békézdéésé  alapjaén  arroé l  is,  hogy
széméélyés  adat  kézélhétoő  akkor  is,  ha  az  éérintétt  hozzaé jaé rulaé saénak  bészérzéésé
léhététlén vagy araénytalan koü ltsééggél jaé rna, éés a széméé lyés adat kézéléésé

 az adatkézéloő ré vonatkozoé  jogi koü télézéttséég téljésíétéésé céé ljaéboé l szuü kséégés, vagy
 az adatkézéloő  vagy harmadik széméé ly jogos éérdékéénék éérvéényésíétéésé céé ljaéboé l

szuü kséégés, éés ézén éérdék éérvéényésíétéésé a széméé lyés adatok véédélmééhéz fuő zoő doő
jog korlaé tozaé saé val araényban aé ll.

A  taé jéékoztataé snak ki  kéll  térjédnié  az  éérintétt  adatkézélééssél  kapcsolatos  jogaira  éés
jogorvoslati léhétoő séégéiré is.

Ha az éérintétték széméé lyés taé jéékoztataé sa léhététlén vagy araénytalan koü ltsééggél jaé rna
(mint péé ldaéul  jélén ésétbén égy wéboldalon),  a  taé jéékoztataé s  mégtoü rtéénhét az alaébbi
informaécioé k nyilvaénossaégra hozatalaéval is:

a) az adatgyuő jtéés téényé,
b) az éérintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
e) az adatok mégisméréésééré jogosult léhétséégés adatkézéloő k széméélyé,
f)  az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak éés jogorvoslati léhétoő séégéinék

ismértétéésé, valamint
g)  ha  az  adatkézéléés  adatvéédélmi  nyilvaéntartaé sba  véétéléénék  van  hélyé,  az

adatkézéléés nyilvaéntartaé si szaéma.

Jélén adatkézéléési  taé jéékoztatoé  a  Szolgaé ltatoé  alaébbi  wéboldalaén éléérhétoő  szolgaé ltataé sok
adatkézélééséé t  szabaé lyozza:  https://www.atlantischild.hu éés  a  fénti  tartalmi  éloő íéraé son

https://www.atlantischild.hu/
mailto:tancsa@atlantischild.hu
http://www.atlantischild.hu/
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alapul.  A  taé jéékoztatoé  éléérhétoő  az  alaébbi  oldalroé l:
https://www.atlantischild.hu/adatvéédélém/

A taé jéékoztatoé  moé dosíétaé sai a fénti cíémén toü rtéénoő  koü zzéétéé téllél léépnék hataé lyba. 

Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: baé rmély méghataé rozott, széméé lyés adat alapjaén azonosíétott
vagy - koü zvétlénuü l vagy koü zvétvé - azonosíéthatoé  térméészétés széméé ly;

2. személyes  adat: az  éérintéttél  kapcsolatba hozhatoé  adat  -  kuü loü noü sén az  éérintétt
névé,  azonosíétoé  jélé,  valamint  égy  vagy  toü bb  fizikai,  fizioloé giai,  méntaé lis,
gazdasaégi, kulturaé lis vagy szociaé lis azonossaégaé ra jéllémzoő  ismérét -, valamint az
adatboé l lévonhatoé , az éérintéttré vonatkozoé  koü vétkéztétéés;

3. adatkezelő: az a térméészétés vagy jogi széméély, illétvé jogi széméé lyisééggél ném
réndélkézoő  szérvézét, aki vagy amély oü naé lloé an vagy maé sokkal égyuü tt az adatok
kézélééséénék  céé ljaé t  méghataé rozza,  az  adatkézéléésré  (bélééértvé  a  félhasznaé lt
észkoü zt) vonatkozoé  doü ntéésékét méghozza éés véégréhajtja, vagy az aé ltala mégbíézott
adatféldolgozoé val véégréhajtatja;

4. adatkezelés:  az alkalmazott  éljaé raé stoé l  fuü ggétlénuü l  az  adatokon véégzétt  baé rmély
muő vélét vagy a muő véléték oü sszésséégé, íégy kuü loü noü sén gyuő jtéésé, félvéétélé, roü gzíétéésé,
réndszérézéésé, taé rolaé sa, mégvaé ltoztataé sa, félhasznaé laé sa, lékéérdézéésé, tovaébbíétaé sa,
nyilvaénossaégra hozatala, oü sszéhangolaé sa vagy oü sszékapcsolaé sa, zaé rolaé sa, toü rléésé
éés  mégsémmisíétéésé,  valamint  az  adatok  tovaébbi  félhasznaé laé saénak
mégakadaé lyozaé sa, féénykéép-, hang- vagy kéépfélvéé tél kéészíétéésé, valamint a széméély
azonosíétaé saé ra alkalmas fizikai jéllémzoő k (pl. ujj- vagy tényéérnyomat, DNS-minta,
íériszkéép) roü gzíétéésé;

5. adatfeldolgozás:  az  adatkézéléési  muő vélétékhéz  kapcsoloé doé  téchnikai  féladatok
élvéégzéésé,  fuü ggétlénuü l  a  muő véléték véégréhajtaé saéhoz  alkalmazott  moé dszértoő l  éés
észkoü ztoő l, valamint az alkalmazaé s hélyéé toő l, féltéévé hogy a téchnikai féladatot az
adatokon véégzik;

6. adatfeldolgozó: az  a  térméészétés  vagy jogi  széméély,  illétvé  jogi  széméé lyisééggél
ném réndélkézoő  szérvézét,  aki  vagy  amély  az  adatkézéloő vél  koü toü tt  szérzoő déésé
alapjaén - bélééértvé a jogszabaé ly réndélkézéésé alapjaén toü rtéénoő  szérzoő dééskoü téést is -
adatok féldolgozaé saé t véégzi;

7. adattovábbítás: az  adat  méghataé rozott  harmadik  széméély  szaémaéra  toü rtéénoő
hozzaé féérhétoő véé  téé télé;

8. adatvédelmi incidens:  széméé lyés adat jogéllénés kézéléésé vagy féldolgozaé sa, íégy
kuü loü noü sén a jogosulatlan hozzaé féé réés, mégvaé ltoztataé s, tovaébbíétaé s, nyilvaénossaégra
hozatal,  toü rléés  vagy  mégsémmisíétéés,  valamint  a  véé létlén  mégsémmisuü léés  éés
sééruü léés.

https://www.atlantischild.hu/adatv%C3%A9delem/
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Weboldal működtetéshez kapcsolódó 
adatkezelés

1. Az informaécioé s oü nréndélkézéési jogroé l éés az informaécioé szabadsaégroé l szoé loé  2011. éévi
CXII.  toü rvéény  20.  §  (1)  békézdéésé  alapjaén,  még  kéll  hataé rozni  a  wéboldal
uü zéméltétééshéz/muő koü dtétééshéz kapcsoloé doé  adatkézéléés koü réébén a koü vétkézoő két:

a) az adatgyuő jtéés téényé,
b) az éérintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
e) az adatok mégisméréésééré jogosult léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak ismértétéésé.

2. Az adatgyuő jtéés téényé, a kézélt adatok koü ré éés az adatkézéléés céé lja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Azonosíétaé s,  kapcsolattartaé s,  az

ajaénlatkéérééshéz szuü kéésgés
e-mail cím kapcsolattartaé s,  réndszéruü zénéték

kuü ldéésé, az ajaénlatkéérééshéz szuü kséégés
telefonszám Kapcsolattartaé s
az érintett üzenete a szolgaé ltataé s hatéékonyabbaé  téé télé

A béléépéés/régisztraé cioé  idoő pontja Téchnikai muő vélét véégréhajtaé sa.
A béléépéés/régisztraé cioé  kori IP cíém Téchnikai muő vélét véégréhajtaé sa.

Sém  a  félhasznaé loé néév,  sém  az  é-mail  cíém  ésétéébén  ném  szuü kséégés,  hogy  széméé lyés
adatot tartalmazzon.

3. Az érintettek köre: A wéboldal szolgaé ltataé saé t igéénybévévoő  valaménnyi éérintétt, akik
ajaénlatot kéérnék a Szolgaé ltatoé  aé ltal nyué jtott trééningékré/kéépzéésékré.

4. Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje: Az  érintett  törlési
kérelméig tart. Kivéévé a szaémvitéli bizonylatok (hiszén a szaémvitélroő l szoé loé  2000.
éévi C. toü rvéény 169. § (2) békézdéésé alapjaén 8 éévig még kéll oő rizni ézékét az adatokat),
illétvé a jogszabaé lyi koü télézéttséég alapjaén kézélt adatok ésétéébén, ahol az adatkézéloő
a vonatkozoé  jogszabaé lyok alapjaén koü télés oő rizni a kézélt adatokat. (ilyén ését péé ldaéul:
biztosíétaé si  szérzoő déés  mégkoü téésé  ésétéén  a  biztosíétaé si  titkot  a  Bit.  alapjaén  az
Adatkézéloő  5 éévig 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 éés 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 élvéégézni a wéboldalakon. A széméé lyés
adatok toü rlééséé t (kivéévé a koü télézoő  adatkézéléés ésétéit), vagy moé dosíétaé saé t az alaébbi
moé dokon tudja éérintétt kézdéméényézni:
- é-mail ué tjaén: a tancsa@atlantischild.hu címen
- postai ué ton: a 2400 Dunaújváros, Akácos út 22. cíémén
- téléfonon: +36 20 9221-169 telefonszámon

7. Az adatkézéléés soraén igéénybé vétt adatféldolgozoé k adatai:

7.1. taé rhély-szolgaé ltatoé

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

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: Jélén adatkézéléés kizaé roé lag az Info tv. 65. § (3)
békézdéés  a)  pontja  szérinti  uü gyféé lkapcsolati  adatkézéléés,  íégy  az  Hatoé saé g  érroő l  az
adatkézéléésroő l ném vézét nyilvaéntartaé st.

9. Az adatkezelés jogalapja: a Félhasznaé loé  hozzaé jaé rulaé sa, az Infotv. 5. § (1) békézdéésé,
illétvé  az  éléktronikus  kéréskédélémi  szolgaé ltataé sok,  valamint  az  informaécioé s
taé rsadalommal  oü sszéfuü ggoő  szolgaé ltataé sok  égyés  kéérdééséiroő l  szoé loé  2001.  éévi  CVIII.
toü rvéény (a tovaébbiakban: Elkér tv.) 13/A. § (3) békézdéésé: 

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

mailto:tancsa@atlantischild.hu
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1. Az informaécioé s oü nréndélkézéési jogroé l éés az informaécioé szabadsaégroé l szoé loé  2011. éévi
CXII.  toü rvéény  20.  §  (1)  békézdéésé  alapjaén,  még kéll  hataé rozni  a  wéboldal  cookié
adatkézéléésé koü réébén a koü vétkézoő két:

a) az adatgyuő jtéés téényé,
b) az éérintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
é) az adatok mégisméréésééré jogosult léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak ismértétéésé.

2. „biztonsági  cookie-k”,  „ideiglenes  vagy  munkamenet  (sesssion)  cookie-k”,  „Állandó
vagy menttet cookie”, „Belső és külső cookie-k” mélyék hasznaé lataéhoz ném szuü kséégés
éloő zétés hozzaé jaé rulaé st kéérni az éérintéttéktoő l.

3. Az  adatkézéléés  téényé,  a kézélt  adatok  koü ré:  Egyédi  azonosíétoé szaém,  daé tumok,
idoő pontok

4. Az éérintétték koü ré: A wéboldalt laé togatoé  valaménnyi éérintétt.

5. Az adatkézéléés céé lja: A félhasznaé loé k azonosíétaé sa éés a laé togatoé k nyomon koü vétéésé.

6. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toü rlééséénék  hataé ridéjé:  Az  adatkézéléés
idoő tartama a séssion cookié-k ésétéén a honlapok laé togataé saénak béféjézééséé ig tart.

7. Az  adatok  mégisméréésééré  jogosult  léhétséégés  adatkézéloő k  széméé lyé:  A  cookié-k
hasznaé lataéval ném kézél széméé lyés adatokat az adatkézéloő .

8. Az  éérintétték  adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  ismértétéésé:  Az  éérintéttnék
léhétoő sééguü k van a cookié-kat toü roü lni a boü ngéészoő k Eszkoü zoü k/Béaé llíétaé sok ménuü jéébén
aé ltalaéban az Adatvéédélém ménuü pont béaé llíétaé sai alatt.

9. Az adatkézéléés jogalapja: Az éérintéttoő l hozzaé jaé rulaé s ném szuü kséégés, aménnyibén a
cookié-k  hasznaé lataénak  kizaé roé lagos  céé lja  az  éléktronikus  híérkoü zloő  haé loé zaton
kérésztuü l  toü rtéénoő  koü zlééstovaébbíétaé s vagy  arra  az  éloő fizétoő  vagy  félhasznaé loé  aé ltal
kiféjézéttén kéért, az informaécioé s taé rsadalommal oü sszéfuü ggoő  szolgaé ltataé s nyué jtaé saéhoz
a szolgaé ltatoé nak féltéé tlénuü l szuü kséégé van.

Google Adwords konverziókövetés 
használata
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1. A „Googlé AdWords” névuő  onliné réklaémprogramot hasznaé lja az adatkézéloő , tovaébbaé
annak  kérétéin  béluü l  igéénybé  vészi  a  Googlé  konvérzioé koü vétoő  szolgaé ltataé saé t.  A
Googlé  konvérzioé koü vétéés  a  Googlé  Inc.  élémzoő  szolgaé ltataé sa  (1600  Amphithéatré
Parkway, Mountain Viéw, CA 94043, USA; „Googlé“).

2. Amikor  Félhasznaé loé  égy  wéboldalt  Googlé-hirdétéés  aé ltal  éér  él,  akkor  égy  a
konvérzioé koü vétééshéz  szuü kséégés  cookié  kéruü l  a  szaémíétoé géépééré.  Ezéknék a  cookié-
knak  az  éérvéényésséégé  korlaé tozott,  éés  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 ngéészi, éés a cookié méég ném
jaé rt lé,  akkor a Googlé éés az adatkézéloő  is  laé thatja, hogy Félhasznaé loé  a hirdétéésré
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 informaécioé k – mélyékét a konvérzioé koü vétoő  cookié-k ségíétséégéévél szérézték – azt a
céé lt  szolgaé ljaé k,  hogy az AdWords konvérzioé koü vétéést  vaé lasztoé  uü gyféléinék szaémaé ra
konvérzioé s statisztikaékat kéészíétsénék. Az uü gyfélék íégy taé jéékozoé dnak a hirdétéésuü kré
kattintoé  éés  konvérzioé koü vétoő  cíémkéévél  éllaé tott  oldalra  tovaébbíétott  félhasznaé loé k
szaémaé roé l.  Azonban olyan informaécioé khoz ném jutnak hozzaé ,  mélyékkél baé rmélyik
félhasznaé loé t azonosíétani léhétné.

6. Ha ném szérétné réészt vénni a konvérzioé koü vétéésbén, akkor ézt élutasíéthatja azaé ltal,
hogy boü ngéészoő jéébén létiltja a cookié-k télépíétééséénék léhétoő séégéé t. Ezutaén ÖÖ n ném fog
szérépélni a konvérzioé koü vétéési statisztikaékban.

7. Tovaébbi informaécioé  valamint a Googlé adatvéédélmi nyilatkozata az alaébbi oldalon
éérhétoő  él:  www.googlé.dé/policiés/privacy/

A Google Analytcs alkalmazása

1. Ez a honlap a Googlé Analytics alkalmazaést 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  szaémíétoé géépééré  ménténék,  íégy  éloő ségíétik
Félhasznaé loé  aé ltal laé togatott wéblap hasznaé lataénak élémzééséé t. 

2. A  Félhasznaé loé  aé ltal  hasznaé lt  wéboldallal  kapcsolatos  cookié-kkal  léé tréhozott
informaécioé k réndszérint a Googlé égyik USA-béli szérvérééré kéruü lnék éés taé roloé dnak.
Az  IP-anonimizaé laé s  wéboldali  aktivaé laé saé val  a  Googlé  a  Félhasznaé loé  IP-cíéméé t  az

http://www.google.de/policies/privacy/
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Euroé pai  Unioé  tagaé llamain  béluü l  vagy  az  Euroé pai  Gazdasaégi  Téérséégroő l  szoé loé
mégaé llapodaé sban réészés maés aé llamokban éloő zoő lég mégroü vidíéti. 

3. A téljés IP-cíémnék a Googlé USA-ban léévoő  szérvérééré toü rtéénoő  tovaébbíétaé saé ra éés ottani
léroü vidíétéésééré  csak kivéé télés ésétékbén kéruü l  sor.  Emé wéboldal  uü zéméltétoő jéénék
mégbíézaé saéboé l  a  Googlé  ézékét  az  informaécioé kat  arra  fogja  hasznaé lni,  hogy
kiéértéékéljé,  hogyan hasznaé lta a Félhasznaé loé  a  honlapot, tovaébbaé ,  hogy a wéboldal
uü zéméltétoő jéénék a honlap aktivitaé saé val oü sszéfuü ggoő  jéléntéésékét kéészíétsén, valamint,
hogy  a  wéboldal-  éés  az  intérnéthasznaé lattal  kapcsolatos  tovaébbi  szolgaé ltataé sokat
téljésíétsén. 

4. A Googlé Analytics kérétéin béluü l a Félhasznaé loé  boü ngéészoő jé aé ltal tovaébbíétott IP-cíémét
ném  vézéti  oü sszé  a  Googlé  maés  adataival.  A  cookié-k  taé rolaé saé t  a  Félhasznaé loé  a
boü ngéészoő jéénék  mégféléloő  béaé llíétaé saé val  mégakadaé lyozhatja,  azonban  félhíévjuk
figyélméét, hogy ébbén az ésétbén éloő fordulhat, hogy énnék a honlapnak ném mindén
funkcioé ja lész téljés koü ruő én hasznaé lhatoé . Mégakadaé lyozhatja tovaébbaé , hogy a Googlé
gyuő jtsé  éés  féldolgozza  a  cookié-k  aé ltali,  a  Félhasznaé loé  wéboldalhasznaé lattal
kapcsolatos adatait (bélééértvé az IP-cíémét is), ha létoü lti éés télépíéti a koü vétkézoő  linkén
éléérhétoő  boü ngéészoő  plugint. https://tools.googlé.com/dlpagé/gaoptout?hl=hu 

Hírlevél, DM tevékenység

1. A  gazdasaégi  réklaémtévéékényséég  alapvétoő  féltéé téléiroő l  éés  égyés  korlaé tairoé l  szoé loé
2008. éévi XLVIII. toü rvéény 6. §-a éértélméébén Félhasznaé loé  éloő zétésén éés kiféjézéttén
hozzaé jaé rulhat ahhoz,  hogy Szolgaé ltatoé  réklaémajaénlataival,  égyééb kuü ldéméényéivél a
régisztraé cioé kor  mégadott  éléérhétoő séégéin  (pl.  éléktronikus  lévéé lcíém,  vagy
téléfonszaém) mégkéréssé.

2. Tovaébbaé  UÖ gyféé l a jélén taé jéékoztatoé  réndélkézééséit szém éloő tt tartva hozzaé jaé rulhat
ahhoz, hogy Szolgaé ltatoé  a réklaémajaénlatok kuü ldéésééhéz szuü kséégés széméélyés adatait
kézéljé.

3. Szolgaé ltatoé  ném  kuü ld  kéérétlén  réklaémuü zénétét,  éés  Félhasznaé loé  korlaé tozaé s  éés
indokolaé s néé lkuü l, ingyénésén léiratkozhat az ajaénlatok kuü ldéésééroő l. Ebbén az ésétbén
Szolgaé ltatoé  mindén -  a  réklaémuü zénéték kuü ldéésééhéz  szuü kséégés  -  széméélyés  adataé t
toü rli nyilvaéntartaé saéboé l éés tovaébbi réklaémajaénlataival ném kérési még a Félhasznaé loé t.
Félhasznaé loé  a réklaémokroé l léiratkozhat az uü zénétbén léévoő  linkré kattintva.

4. Az informaécioé s oü nréndélkézéési jogroé l éés az informaécioé szabadsaégroé l szoé loé  2011. éévi
CXII.  toü rvéény  20.  §  (1)  békézdéésé  alapjaén,  még  kéll  hataé rozni  a  híérlévéé l-kuü ldéés
adatkézéléésé koü réébén a koü vétkézoő két:

a) az adatgyuő jtéés téényé,
b) az éérintétték koü ré,

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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c) az adatgyuő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
é) az adatok mégisméréésééré jogosult léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
f) az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak ismértétéésé.

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 éérintétt.

7. Az  adatkezelés  célja:  réklaémot  tartalmazoé  éléktronikus  uü zénéték  (é-mail,  push
uü zénét) kuü ldéésé az éérintétt réészééré, taé jéékoztataé s nyué jtaé sa az aktuaé lis informaécioé kroé l,
szolgaé ltataé sroé l, akcioé kroé l, trééningékroő l, égyééb réndézvéényékroő l, stb. 

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzaé jaé ruloé  nyilatkozat
visszavonaésaé ig, azaz a léiratkozaé sig tart az adatkézéléés.

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 éérintétt baé rmikor,
ingyénésén léiratkozhat a híérlévéé lroő l.

12. Az  adatkézéléés  jogalapja:  az  éérintétt  oü nkééntés  hozzaé jaé rulaé sa,  az  Infotv.  5.  §  (1)
békézdéésé,  éés  a  gazdasaégi  réklaémtévéékényséég  alapvétoő  féltéé téléiroő l  éés  égyés
korlaé tairoé l szoé loé  2008. éévi XLVIII. toü rvéény 6. § (5) békézdéésé:

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 informaécioé s oü nréndélkézéési jogroé l éés az informaécioé szabadsaégroé l szoé loé  2011. éévi
CXII.  toü rvéény 20. § (1) békézdéésé alapjaén, még kéll hataé rozni a koü zoü sséégi oldalak
adatkézéléésé koü réébén a koü vétkézoő két:

 
a) az adatgyuő jtéés téényé,
b) az éérintétték koü ré,
c) az adatgyuő jtéés céé lja,
d) az adatkézéléés idoő tartama,
é) az adatok mégisméréésééré jogosult léhétséégés adatkézéloő k széméé lyé,
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f) az éérintétték adatkézélééssél kapcsolatos jogainak ismértétéésé.
 
2. Az  adatgyuő jtéés  téényé,  a  kézélt  adatok  koü ré:

Facébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instagram stb. koü zoü sséégi oldalakon
régisztraé lt névé, illétvé a félhasznaé loé  nyilvaénos profilkéépé.

3. Az  éérintétték  koü ré:  Valaménnyi  éérintétt,  aki  régisztraé lt  a
Facébook/Googlé+/Twittér/Pintérést/Youtubé/Instagram stb. koü zoü sséégi oldalakon,
éés  „laé jkolta”  az  adatkézéloő  koü zoü sséégi  oldalaé t,  vagy  az  adatkézéloő  valamély
béjégyzééséé t. 

4. Az adatgyuő jtéés céé lja: A koü zoü sséégi oldalakon, a wéboldal égyés tartalmi éléméinék,
térméékéinék,  szolgaé ltataé sainak,  akcioé inak  vagy  magaénak  a  wéboldalnak  a
mégosztaé sa, illétvé „laé jkolaé sa”, koü vétéésé, néépszéruő síétéésé.

5. Az  adatkézéléés  idoő tartama,  az  adatok  toü rlééséénék  hataé ridéjé,  az  adatok
mégisméréésééré  jogosult  léhétséégés  adatkézéloő k  széméé lyé  éés  az  éérintétték
adatkézélééssél  kapcsolatos  jogainak  ismértétéésé:  Az  adatok  forraé saé roé l,  azok
kézéléésééroő l,  illétvé az aé tadaés  moé djaé roé l,  éé s  jogalapjaé roé l  az adott koü zoü sséégi  oldalon
taé jéékozoé dhat az éérintétt. Az adatkézéléés a koü zoü sséégi oldalakon valoé sul még, íégy az
adatkézéléés  idoő tartamaéra,  moé djaé ra,  illétvé  az  adatok  toü rléési  éés  moé dosíétaé si
léhétoő séégéiré az adott koü zoü sséégi oldal szabaé lyozaésa vonatkozik.

6. Az  adatkézéléés  jogalapja:  az  éérintétt  oü nkééntés  hozzaé jaé rulaé sa  széméélyés  adatai
kézéléésééhéz a koü zoü sséégi oldalakon.

Adattovábbítás

1. Taé jéékoztatjuk az éérintéttét, hogy a wéboldalon adattovaébbíétaé s ném toü rtéénik. 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb 
adatkezelések

1. Aménnyibén az adatkézéloő  szolgaé ltataé saink igéénybévéé télé soraén kéérdéés méruü lné fél,
ésétlég probléémaé ja lénné az éérintéttnék, a honlapon mégadott moé dokon (téléfon, é-
mail, stb.) kapcsolatba lééphét az adatkézéloő vél.

2. Adatkézéloő  a bééérkézétt é-mailékét, uü zénétékét, téléfonon, stb. mégadott adatokat az
éérdékloő doő  névéévél  éés  é-mail  cíéméévél,  valamint  maé s,  oü nkéént  mégadott  széméélyés
adataéval égyuü tt, az adatkoü zlééstoő l szaémíétott légféljébb 2 éév éltéltéévél toü rli.
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3. E  taé jéékoztatoé ban  fél  ném  sorolt  adatkézéléésékroő l  az  adat  félvéétélékor  adunk
taé jéékoztataé st.

4. Kivéétélés  hatoé saé gi  mégkéréséésré,  illétoő lég  jogszabaé ly  félhatalmazaé sa  alapjaén  maés
szérvék  mégkéréséésé  ésétéén  a  Szolgaé ltatoé  koü télés  taé jéékoztataé s  adaé saé ra,  adatok
koü zléésééré, aé tadaé saé ra, illétoő lég iratok réndélkézéésré bocsaé taé saé ra.

5. A Szolgaé ltatoé  ézén ésétékbén a mégkérésoő  réészééré – aménnyibén az a pontos céé lt éés
az adatok koü réé t mégjéloü lté – széméélyés adatot csak annyit éés olyan méértéékbén ad ki,
amély a mégkéréséés céé ljaénak mégvaloé síétaé saéhoz éléngédhététlénuü l szuü kséégés.

Adatbiztonság (7.§)

1. Az adatkézéloő  ué gy térvézi még éés hajtja véégré az adatkézéléési muő vélétékét, hogy
biztosíétsa az éérintétték magaénszfééraé jaénak véédélméét.

2. Az  adatkézéloő  gondoskodik  az  adatok  biztonsaégaé roé l  (jélszoé val,  víérusirtoé val  valoé
véédéttséég), mégtészi azokat a téchnikai éés szérvézéési intéézkédéésékét éés kialakíétja
azokat  az  éljaé raé si  szabaé lyokat,  amélyék  az  Info  tv.,  valamint  az  égyééb  adat-  éés
titokvéédélmi szabaé lyok éérvéényré juttataé saéhoz szuü kséégésék.

3. Az adatokat mégféléloő  intéézkédéésékkél véédi az adatkézéloő  kuü loü noü sén 

 a jogosulatlan hozzaé féé réés, 
 a mégvaé ltoztataé s, 
 a tovaébbíétaé s, 
 a nyilvaénossaégra hozatal, 
 a toü rléés vagy mégsémmisíétéés, 
 a véé létlén mégsémmisuü léés éés sééruü léés, 
 az alkalmazott téchnika mégvaé ltozaé saéboé l  fakadoé  hozzaé féé rhététlénnéé  vaé laé s

éllén.

4. Az  adatkézéloő  mégféléloő  téchnikai  mégoldaé ssal  biztosíétja,  hogy  a
nyilvaéntartaé sokban taé rolt adatok koü zvétlénuü l né légyénék oü sszékapcsolhatoé k éés az
éérintétthéz réndélhétoő k.

5. A széméé lyés adatokhoz valoé  jogosulatlan hozzaé féé réés, az adatok mégvaé ltoztataé sa éés
jogosulatlan  nyilvaénossaégra-hozatala,  vagy  félhasznaé laé sa  mégakadaé lyozaé sa
éérdékéébén az adatkézéloő  gondoskodik:

 a mégféléloő  informatikai, muő szaki koü rnyézét kialakíétaé saé roé l, uü zéméltétéésééroő l,
 a szolgaé ltataé snyué jtaé sban réésztévoő  munkataé rsai  éllénoő rzoü tt  kivaé lasztaé saé roé l,

féluü gyélétééroő l, 
 a  réészlétés  uü zéméltétéési,  kockaézatkézéléési  éés  szolgaé ltataé si  éljaé raé sréndék

kiadaésaé roé l.
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6. A féntiék alapjaén szolgaé ltatoé  biztosíétja, hogy az aé ltala kézélt adat

 a jogosult szaémaé ra réndélkézéésré aé lljon,
 hitélésséégé éés hitélésíétéésé biztosíétott,
 vaé ltozatlansaéga igazolhatoé ,

légyén.

7. Adatkézéloő  éés  annak  taé rhély-szolgaé ltatoé jaénak  informatikai  réndszéré  vééd  toü bbék
koü zoü tt

 a szaémíétaé stéchnikai csalaé s, 
 a kéémkédéés, 
 a szaémíétoé géépvíérusok,
 a spam-ék, 
 a hack-ék
 éés égyééb taémadaé sok éllén.

Az érintettek jogai 

1. Az  éérintétt  kéérélmézhéti  az  Szolgaé ltatoé naé l,  hogy  az  adjon  taé jéékoztataé saé t
széméé lyés  adatai  kézéléésééroő l,  kéérhéti  széméé lyés  adatainak  hélyésbíétééséé t,
valamint  kéérhéti  széméélyés  adatainak  -  a  koü télézoő  adatkézéléés  kivéé téléévél  -
toü rlééséé t vagy zaé rolaé saé t.

2. Az  éérintétt  kéérélmééré  az  adatkézéloő  taé jéékoztataé st  ad  az  éérintétt  aé ltala  kézélt,
illétvé  az  aé ltala  vagy  réndélkézéésé  szérint  mégbíézott  adatféldolgozoé  aé ltal
féldolgozott  adatairoé l,  azok  forraé saé roé l,  az  adatkézéléés  céé ljaé roé l,  jogalapjaé roé l,
idoő tartamaé roé l, az adatféldolgozoé  névééroő l, cíémééroő l éés az adatkézélééssél oü sszéfuü ggoő
tévéékényséégééroő l,  az  adatvéédélmi  incidéns  koü ruü lméényéiroő l,  hataé sairoé l  éés  az
élhaé ríétaé saé ra mégtétt intéézkédéésékroő l,  tovaébbaé  - az éérintétt széméélyés adatainak
tovaébbíétaé sa ésétéén - az adattovaébbíétaé s jogalapjaé roé l éés cíémzéttjééroő l.

3. Az adatkézéloő  - ha bélsoő  adatvéédélmi féléloő ssél réndélkézik, a bélsoő  adatvéédélmi
féléloő s ué tjaén - az adatvéédélmi incidénssél kapcsolatos intéézkédéésék éllénoő rzéésé,
valamint az éérintétt taé jéékoztataé sa céé ljaéboé l nyilvaéntartaé st vézét, amély tartalmazza
az éérintétt széméé lyés adatok koü réé t, az adatvéédélmi incidénssél éérintétték koü réé t éés
szaémaé t,  az  adatvéédélmi  incidéns  idoő pontjaé t,  koü ruü lméényéit,  hataé sait  éés  az
élhaé ríétaé saé ra  mégtétt  intéézkédéésékét,  valamint  az  adatkézéléést  éloő íéroé
jogszabaé lyban méghataé rozott égyééb adatokat.

4. Az  adatkézéloő  az  adattovaébbíétaé s  jogszéruő séégéénék  éllénoő rzéésé,  valamint  az
éérintétt  taé jéékoztataé sa  céé ljaéboé l  adattovaébbíétaé si  nyilvaéntartaé st  vézét,  amély
tartalmazza  az  aé ltala  kézélt  széméé lyés  adatok  tovaébbíétaé saénak  idoő pontjaé t,  az
adattovaébbíétaé s jogalapjaé t éés cíémzéttjéé t,  a tovaébbíétott széméé lyés adatok koü réénék
méghataé rozaé saé t,  valamint  az  adatkézéléést  éloő íéroé  jogszabaé lyban  méghataé rozott
égyééb adatokat.



13 atlantischild.hu - Adatkezeléisi Tájékoztató - 2017.

5. Félhasznaé loé  kéérélmééré Szolgaé ltatoé  taé jéékoztataé st ad az aé ltala kézélt adatokroé l, azok
forraé saé roé l,  az  adatkézéléés  céé ljaé roé l,  jogalapjaé roé l,  idoő tartamaéroé l,  az  ésétlégés
adatféldolgozoé  névééroő l,  cíémééroő l  éés az adatkézélééssél oü sszéfuü ggoő  tévéékényséégééroő l,
tovaébbaé  - az éérintétt széméé lyés adatainak tovaébbíétaé sa ésétéén - az adattovaébbíétaé s
jogalapjaé roé l  éés  cíémzéttjééroő l.  Szolgaé ltatoé  a  kéérélém  bényué jtaé saé toé l  szaémíétott
légroü vidébb  idoő  alatt,  légféljébb  azonban  25  napon  béluü l  íéraé sban,  koü zéérthétoő
formaéban adja még a taé jéékoztataé st. A taé jéékoztataé s ingyénés.

6. Szolgaé ltatoé ,  aménnyibén  a  széméélyés  adat  a  valoé saé gnak  ném  félél  még,  éés  a
valoé saé gnak mégféléloő  széméé lyés adat az adatkézéloő  réndélkézéésééré aé ll, a széméé lyés
adatot hélyésbíéti.

7. Toü rléés  hélyétt  Szolgaé ltatoé  zaé rolja  a  széméé lyés adatot,  ha a Félhasznaé loé  ézt kééri,
vagy  ha  a  réndélkézéésééré  aé lloé  informaécioé k  alapjaén  féltéé télézhétoő ,  hogy  a  toü rléés
séérténéé  a  Félhasznaé loé  jogos  éérdékéit.  A  zaé rolt  széméé lyés  adat  kizaé roé lag  addig
kézélhétoő , améddig fénnaé ll az az adatkézéléési céé l, amély a széméé lyés adat toü rlééséé t
kizaé rta.

8. Szolgaé ltatoé  toü rli a széméélyés adatot, ha kézéléésé jogéllénés, a Félhasznaé loé  kééri, a
kézélt  adat hiaényos vagy téévés -  éés  éz az aé llapot jogszéruő én ném orvosolhatoé  -
féltéévé, hogy a toü rléést toü rvéény ném zaé rja ki, az adatkézéléés céé lja mégszuő nt, vagy az
adatok taé rolaé saénak toü rvéénybén méghataé rozott hataé ridéjé léjaé rt, azt a bíéroé saé g vagy
a Némzéti Adatvéédélmi éés Informaécioé szabadsaég Hatoé saé g élréndélté.

9. Az adatkézéloő  mégjéloü li  az aé ltala kézélt széméélyés adatot, ha az éérintétt vitatja
annak hélyésséégéét vagy pontossaégaé t, dé a vitatott széméé lyés adat hélytélénséégé
vagy pontatlansaéga ném aé llapíéthatoé  még égyéértélmuő én.

10. A hélyésbíétéésroő l, a zaé rolaé sroé l, a mégjéloü léésroő l éés a toü rléésroő l az éérintéttét, tovaébbaé
mindazokat  éértésíéténi  kéll,  akiknék  koraébban  az  adatot  adatkézéléés  céé ljaé ra
tovaébbíétottaék.  Az  éértésíétéés  mélloő zhétoő ,  ha  éz  az  adatkézéléés  céé ljaé ra  valoé
tékintéttél az éérintétt jogos éérdékéé t ném séérti.

11. Ha az adatkézéloő  az éérintétt hélyésbíétéés, zaé rolaé s vagy toü rléés iraénti kéérélméét ném
téljésíéti,  a  kéérélém  kéézhézvéé téléé t  koü vétoő  25  napon  béluü l  íéraé sban  koü zli  a
hélyésbíétéés,  zaé rolaé s  vagy  toü rléés  iraénti  kéérélém  élutasíétaé saénak  téénybéli  éés  jogi
indokait.  A hélyésbíétéés,  toü rléés vagy zaé rolaé s iraénti kéérélém élutasíétaé sa ésétéén az
adatkézéloő  taé jéékoztatja az éérintéttét a bíéroé saé gi jogorvoslat, tovaébbaé  a Hatoé saé ghoz
fordulaé s léhétoő séégééroő l.

Jogorvoslat

1. Félhasznaé loé  tiltakozhat széméé lyés adataénak kézéléésé éllén, ha
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a) a  széméélyés  adatok  kézéléésé  vagy  tovaébbíétaé sa  kizaé roé lag  az  Szolgaé ltatoé ra
vonatkozoé  jogi koü télézéttséég téljésíétéésééhéz, vagy az Szolgaé ltatoé , adataé tvévoő  vagy
harmadik  széméé ly  jogos  éérdékéénék  éérvéényésíétéésééhéz  szuü kséégés,  kivéévé,  ha  az
adatkézéléést toü rvéény réndélté él;

b) a  széméélyés  adat  félhasznaé laé sa  vagy  tovaébbíétaé sa  koü zvétlén  uü zlétszérzéés,
koü zvéé léméény-kutataé s vagy tudomaényos kutataé s céé ljaé ra toü rtéénik;

c) toü rvéénybén méghataé rozott égyééb ésétbén.

2. Szolgaé ltatoé  a tiltakozaést a kéérélém bényué jtaé saé toé l szaémíétott légroü vidébb idoő n béluü l, dé
légféljébb 15 nap alatt  mégvizsgaé lja,  annak mégalapozottsaéga kéérdééséébén doü ntéést
hoz,  éés  doü ntéésééroő l  a kéérélmézoő t  íéraé sban taé jéékoztatja.  Ha az Szolgaé ltatoé  az éérintétt
tiltakozaé saénak mégalapozottsaégaé t mégaé llapíétja, az adatkézéléést - bélééértvé a tovaébbi
adatfélvéétélt éés adattovaébbíétaé st is - mégszuü ntéti, éés az adatokat zaé rolja, valamint a
tiltakozaé sroé l, tovaébbaé  az annak alapjaén tétt intéézkédéésékroő l éértésíéti mindazokat, akik
réészééré  a  tiltakozaéssal  éé rintétt  széméélyés  adatot  koraébban  tovaébbíétotta,  éés  akik
koü télésék intéézkédni a tiltakozaé si jog éérvéényésíétéésé éérdékéébén.

3. Aménnyibén a Félhasznaé loé  Szolgaé ltatoé nak a méghozott doü ntééséévél ném éért égyét, az
éllén - annak koü zlééséé toő l szaémíétott 30 napon béluü l - bíéroé saé ghoz fordulhat. A bíéroé saé g
soron kíévuü l jaé r él.

4. Az  adatkézéloő  ésétlégés  jogséértéésé  éllén  panasszal  a  Némzéti  Adatvéédélmi  éés
Informaécioé szabadsaég Hatoé saé gnaé l léhét éé lni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapést, Szilaé gyi Erzséébét fasor 22/C.
Lévélézéési 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  adatkézéléés  a  jogszabaé lyban  foglaltaknak  mégfélél,  az  adatkézéloő
koü télés  bizonyíétani.  Az  adattovaébbíétaé s  jogszéruő séégéét  az  adataé tvévoő  koü télés
bizonyíétani.

2. A pér élbíéraé laé sa a toü rvéényszéék hataé skoü réébé tartozik. A pér - az éérintétt vaé lasztaé sa
szérint - az éérintétt lakoé hélyé vagy tartoé zkodaési hélyé szérinti toü rvéényszéék éloő tt is
mégindíéthatoé .

3. A pérbén féé l  léhét az is, akinék égyéébkéént nincs pérbéli jogkéépésséégé. A pérbé a
Hatoé saé g az éérintétt pérnyértésséégé éérdékéébén béavatkozhat.

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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4. Ha a bíéroé saé g a kéérélémnék hélyt ad, az adatkézéloő t a taé jéékoztataé s mégadaé saé ra, az
adat  hélyésbíétéésééré,  zaé rolaé saé ra,  toü rléésééré,  az  automatizaé lt  adatféldolgozaéssal
hozott  doü ntéés  mégsémmisíétéésééré,  az  éérintétt  tiltakozaé si  jogaénak
figyélémbévéétélééré, illétvé az adataé tvévoő  aé ltal kéért adat kiadaé saé ra koü télézi.

5. Ha a bíéroé saé g az adataé tvévoő  kéérélméé t élutasíétja,  az adatkézéloő  koü télés az éérintétt
széméélyés adataé t az íétéé lét koü zlééséé toő l szaémíétott 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 létéénék  -  az  adatkézéloő  azonosíétoé  adatainak
koü zzéé téé téléévél toü rtéénoő  - nyilvaénossaégra hozatalaé t, ha azt az adatvéédélém éérdékéi éés
nagyobb szaémué  éérintétt véédétt jogai mégkoü vétélik.

Kártérítés és sérelemdíj 

1. Ha az adatkézéloő  az éérintétt adatainak jogéllénés kézélééséévél vagy az adatbiztonsaég
koü vétélméényéinék mégszégééséévél az éérintétt széméélyiséégi jogaé t mégséérti, az éérintétt
az adatkézéloő toő l séérélémdíéjat koü vétélhét.

2. Az éérintéttél szémbén az adatkézéloő  félél az adatféldolgozoé  aé ltal okozott kaé réért éés az
adatkézéloő  koü télés  mégfizétni  az  éérintéttnék  az  adatféldolgozoé  aé ltal  okozott
széméélyiséégi  jogséértéés  ésétéén  jaé roé  séérélémdíéjat  is.  Az  adatkézéloő  méntésuü l  az
okozott kaé réért valoé  féléloő sséég éés a séérélémdíéj mégfizétééséénék koü télézéttséégé aloé l, ha
bizonyíétja, hogy a kaé rt vagy az éérintétt széméélyiséégi jogaénak séérélméé t az adatkézéléés
koü réén kíévuü l ésoő  élhaé ríéthatatlan ok idéézté éloő .

3. Ném kéll mégtééríéténi a kaé rt éés ném koü vétélhétoő  a séérélémdíéj annyiban, aménnyibén
a  kaé r  a  kaé rosult  vagy  a  széméé lyiséégi  jog  mégséértééséévél  okozott  jogséérélém  az
éérintétt szaéndéékos vagy sué lyosan gondatlan magatartaé saéboé l szaé rmazott.

Zárszó

A taé jéékoztatoé  élkéészíétéésé soraén figyélémmél voltunk az alaébbi jogszabaé lyokra: 

- 2011.  éévi  CXII.  toü rvéény  –  az  informaécioé s  oü nréndélkézéési  jogroé l  éés  az
informaécioé szabadsaégroé l (a tovaébbiakban: Infotv.)

- 2001. éévi CVIII. toü rvéény – az éléktronikus kéréskédélmi szolgaé ltataé sok, valamint az
informaécioé s taé rsadalommal oü sszéfuü ggoő  szolgaé ltataé sok égyés kéérdééséiroő l (foő kéépp a
13/A. §-a)

- 2008. éévi XLVII. toü rvéény – a fogyasztoé kkal szémbéni tisztésséégtélén kéréskédélmi
gyakorlat tilalmaéroé l;
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- 2008. éévi XLVIII. toü rvéény – a gazdasaégi réklaémtévéékényséég alapvétoő  féltéé téléiroő l éés
égyés korlaé tairoé l (kuü loü noü sén a 6.§-a)

- 2005. éévi XC. toü rvéény az éléktronikus informaécioé szabadsaégroé l
- 2003. éévi C. toü rvéény az éléktronikus híérkoü zléésroő l (kiféjézéttén a 155.§-a)
- 16/2011.  sz.  véé léméény  a  visélkédéésalapué  onliné  réklaém  bévaé lt  gyakorlataé ra

vonatkozoé  EASA/IAB-ajaénlaé sroé l
- A  Némzéti  Adatvéédélmi  éés  Informaécioé szabadsaég  Hatoé saé g  ajaénlaé sa  az  éloő zétés

taé jéékoztataé s adatvéédélmi koü vétélméényéiroő l

2017. október 04.

Atlantis Child Trainer  Kft.


