
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
KÉPFELTÖLTÉS 

1. BEVEZETŐ 

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy Ön, mint  

(i) a https://gyve.hu/10-ezer-lepes/ cím alatt elérhető 10 000 Lépés Program weboldalán (amelyen belül 
egy további landing page található a „45 nap alatt a Föld körül” kihívás vonatkozásában az alábbi linken: 
www.45nap.hu  a továbbiakban: „Weboldal”) a képfeltöltés lehetőségével élő felhasználó, illetve 

(ii) a betegszervezetek és orvosok 2021. október 1. napján megtartott figyelemfelhívó sétáján (a 
továbbiakban: „Figyelemfelhívó Séta”) részt vevő személy  

megfelelő információkkal rendelkezzen a személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett 
tevékenységekről. Kérjük, hogy a jelen Tájékoztatót figyelmesen olvassa át és kérdés esetén forduljon 
hozzánk bizalommal! A Tájékoztatóban foglaltak elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkozó 
rendelkezésein alapszanak: 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete 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, azaz az Európai Unió Általános 
Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 

2. ADATKEZELŐ 

Név: Gyógyulj Velünk Egyesület (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Székhely: 1144 Budapest, Álmos Vezér útja 44. I. 5. ajtó  

Adószám: 18296659-1-42 

Képviseli: Kalotay Gábor elnök 

Telefon: + 36 30 922-7797 

E-mail: info@gyve.hu 

Web: www.gyve.hu  

Facebook: https://www.facebook.com/egyesulet.gyogyuljvelunk 

 

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK 
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Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 
céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. („jogszerűség, 
tisztességes eljárás és átláthatóság”)  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 
kezelhető. („célhoz kötöttség”) 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 
a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”) 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani. („pontosság”) 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adat az 
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, 
amelyek a helyreállításhoz szükségesek. („korlátozott tárolhatóság”) 

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy 
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet 
kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát. 
(„integritás és bizalmas jelleg”) 

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 
igazolására. („elszámoltathatóság”) 

3. FOGALMAK 

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

„hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű 
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás 
útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - 
önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 



 

„adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 
(pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
végzett adatkezelési műveletek összessége; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat 
kezel; 

„harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy 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 irányuló műveleteket végeznek; 

„adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan 
továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

„profilalkotás”: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett 
személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi 
állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, 
tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy 
előrejelzésére irányul; 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz. 



 

4. INFORMÁCIÓK 

A Weboldalon a képfeltöltés lehetőségével élő felhasználók 
számára nyújtott információk: 

A Figyelemfelhívó Sétán résztvevő személyek számára 
nyújtott információk: 

Az Adatkezelő a felhasználó által önként megadott, illetve a 
Weboldalra feltöltött személyes adatokat, elsősorban képeket a 10 000 
Lépés Program, illetve az ahhoz kapcsolódó Edukációs Kampány 
vonatkozásában kezeli annak érdekében, hogy a Weboldalon, illetve a 
közösségi médiában (Facebook) megjelenített tartalmakhoz vagy egyéb 
média megjelenések során felhasználhassa azokat. 

A harmadik felek általi újraosztások előre nem láthatóak és nem 
korlátozhatóak, azonban nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy a 10 
000 lépés programban együttműködő szervezetek, orvosszakmai 
szervezetek, klinikák, kórházak, egészségügyi intézmények, program 
megvalósítói és támogatói is élnek a közösségi média nyújtotta, 
újramegosztási funkcióval.Az Ön által feltöltött kép és videó, illetve 
hangfelvételek elsősorban az alábbi webhelyeken jelenhetnek meg, 
többek között újraosztás által:  

1. Adatkezelő Weboldala, Facebook oldala: www.gyve.hu ;: 
https://www.facebook.com/egyesulet.gyogyuljvelunk 

2. A Magyar Rákellenes Liga (mint Adatfeldolgozó, székhelye: 
1123 Budapest, Ráth György út 6.; nyilvántartási szám: 01-
02-0003027; adószám: 19653417-2-43) Weboldala, 
Facebook oldala: www.rakliga.hu; 
https://www.facebook.com/rakliga   

3. A Janssen-Cilag Kft. (főtámogatói minőségében, 
adatfeldolgozó, székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 
8-14.; cégjegyzékszáma: 01-09-175532) a közzétett 
tartalmaknak a Facebook oldalán történő 
újramegosztásának lehetősége mellett: 
https://www.facebook.com/10ezerlepes ; 

A kép és videó, illetve hangfelvételek feltöltésével Ön hozzájárul 
ahhoz, hogy a jelen pontban felsorolt támogatók, Adatfeldolgozók 
kifejezetten, de nem kizárólagosan a jelen pontban megjelölt 
platformjaikon megoszthassák az Ön által feltöltött kép és 
videófelvételeket. Ön kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a 
közösségi média oldalakon a felhasználóknak lehetősége van a 
tartalmak újramegosztására. Erre sem az Adatkezelő, sem pedig az 
Adatfeldolgozók nem rendelkeznek befolyással. 
Adatkezelés célja: kép és videó, illetve hang felvételek felhasználása a 
daganatos betegségekben szenvedő betegek és családtagjaik 
életminőségének javítását célul kitűző Edukációs kampány során. Az 
adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) illetve a 9. cikk (2) a) pontja alapján. A 
hozzájárulás a jelen Tájékoztató elolvasásával és az adatkezeléshez 
való hozzájárulásnak a megfelelő négyzetre kattintás útján történő 
megadásával megadottnak tekintendő. 

A Figyelemfelhívó Séta olyan nyilvános esemény, amelyen fénykép 
is videó, illetve hangfelvételek készülnek.  

A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése szerint nincs szükség az érintett 
hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről 
készült felvétel esetén. 

A jogszabályi előírásokkal összhangban, nem kérjük az ön 
kifejezetten írásos hozzájárulását a tömegfelvétel elkészítését, illetve 
felhasználását megelőzően, azonban szeretnénk felhívni szíves 
figyelmét arra, hogy ilyen felvételek készülni fognak a 
Figyelemfelhívó Séta alkalmával, így Ön ennek az információnak a 
birtokában dönthessen arról, hogy részt kíván-e venni a 
Figyelemfelhívó Sétán. 

Olyan képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez, amely nem minősül 
a fentiek szerinti kivételes esetnek, természetesen minden esetben 
kérni fogjuk az Ön előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulását. Ez 
esetben az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. 

Adatkezelés célja: kép és videó, illetve hang felvételek felhasználása 
a daganatos betegségekben szenvedő betegek és családtagjaik 
életminőségének javítását célul kitűző Edukációs kampány során. 

Tömegfelvétel esetében nincs szükség az Ön kifejezett 
hozzájárulására. 

Az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időpontig kezeli az Ön személyes adatait. A 
felhasználó felel az általa megadott adatok szabályos és valóságnak megfelelő tartalmáért, amennyiben a 
felhasználó adta meg ezeket. Az Adatkezelő kizárólag az Ön által önként feltöltött fénykép, videó és 
hangfelvételeket, illetve tömegfelvételeket kezeli. Külön hozzájárulása esetén további Önről készült 
felvételek is kezelhetőek. 
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5. CÍMZETTEK, ADATFELDOLGOZÁS 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló 
munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél 
mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik. A szerződött 
adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést 
nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint illetve a 
„10 000 lépés” című edukációs kampány („Edukációs Kampány”) megvalósítása során dolgozhatja 
fel. Adatainak feldolgozásához különböző vállalkozásokat vehetünk igénybe. 

Adatfeldolgozók: 

1. a Magyar Rákellenes Liga (székhelye: 1123 Budapest, Ráth György út 6.); 

2. a Business Software Solutions Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.); 

3. Civil Projekt Bt. (székhelye: 6726 Szeged, Izabella utca 8.) 

4. a Janssen-Cilag Kft., mint a 10 ezer lépés program fő támogatója (székhelye: 1123 Budapest, 
Nagyenyed utca 8-14), a közzétett tartalmaknak a Facebook oldalán történő újramegosztásának 
lehetősége mellett; 

6. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 

A GDPR 13. cikkelyének (2) bekezdés f) pontjával összhangban ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő 
adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az 
Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az 
Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen. 



 

7. ÉRINTETTI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőnél előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az 
Adatkezelő elérhetőségeit jelen Tájékoztató 2. pontja tartalmazza. 

7.1. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 
intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 

7.2. SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 
szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül 
sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő 
garanciákról. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 



 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 
érintett másként kéri. 

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

7.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 
hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - 
kiegészítését. 

7.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 
lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 
Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha 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, illetve közérdekből 
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. 



 

7.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 

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

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

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

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján 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. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, 
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

7.6. AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁHOZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált 
módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha 
ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E 
jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha 
az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti 
hátrányosan mások jogait és szabadságait. 



 

7.7. VISSZAVONÁS JOGA 

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely 
időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

7.8. FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSA 

Az érintett Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) 
vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az 
Adatkezelő az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló 
kérelmét elutasítja, valamint az érintett a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását 
kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa 
megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http: //www .naih.hu 

7.9. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA 

Az érintett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 
műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az 
Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott előírások megsértésével kezeli. 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 
köteles bizonyítani. 

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék 
előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a 
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/


 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az Adatkezelő a Tájékoztató tartalmát rendszeresen felülvizsgálja, és fenntartja a jogot, hogy azt bármikor 
belátása, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalma szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a 
közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. 

*** 


