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Jelen dokumentum keretein belül az „ügyfél” fogalma a B+M Hungária Kft. aláíró/alulírott ügyfelére             

vonatkozik. 

 

Jelen dokumentum keretein belül a „szerződéses üzleti partner”/”egyéb szerződéses üzleti partner”           

fogalma a B+M Jungária Kft. aláíró/alulírott szerződéses üzleti partnerére/egyéb szerződéses üzleti           

partnerére vonatkozik. 

 

 

1. 

 

 

A B+M Hungária Kft., a továbbiakban röviden B+M az ügyfelekhez, illetve az egyéb szerződéses              

partnerekhez fűződő üzleti kapcsolatának keretein belül, adatokat használ fel, amelyek a B+M számára             

jogszerűen elérhetőek az ügyfelek, illetve a szerződéses partnerek oldaláról, hitelnyilvántartókból,          

hitelezők védegyletétől (pl. KSV) és a nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (pl. cégkivonat, cégjegyzék,            

főkönyv, média). A B+M a személyes adatokat a jogi előírásoknak megfelelően, különösen az Általános              

Adatvédelmi Rendeletnek és az új Adatvédelmi Törvénynek megfelelően dolgozza fel.  

 

2. 

 

 

A B+M a személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesülése céljából, az előszerződéses intézkedések 

véghezvitelének érdekében, a B+M jogos érdekeinek megőrzése (követelés, vád és/vagy visszautasítás) 

céljából, és a B + M jogi kötelezettségeinek teljesülése érdekében dolgozza fel, abban az esetben, ha 

beleegyezés történik az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés a) pont szerint az 

elfogadott célok keretein belül.  

 

 

Semmilyen automatikus döntés, különösen profillétrehozás nem történik. 

 

A B+M törli a személyes adatokat, amennyiben már nincs szükség az adatok feldolgozásra/tárolására annak 

a célnak a teljesülése érdekében, amelyre azok feldolgozásra kerültek. 

 

3. 

 

 

A B+M csak azoknak az alkalmazottaknak enged hozzáférést a személyes adatokhoz, akik számára a 

hozzáférés szükséges az előbb felvázolt célok keretein belül, és akik kötelezettséget vállaltak titoktartásra 

az új Adatvédelmi Törvény 6. § szerint.  

 

Ha az előbb felvázolt célok keretein belül szükséges, a B+M továbbítja a személyes adatokat a B+M 

csoporton belüli társaságoknak, megrendelés feldolgozójának, a beszállítóknak, illetve a szabadúszó 

megbízottnak/meghatalmazottnak. 

  

 



Mindezt akkor, ha betartják a B+M –el írásban megállapodott adatvédelmi előírásokat, különösen a             

titoktartási kötelezettséget is, és ezekért felelősséget vállalnak. 

 

A B+ M írásos megrendelés feldolgozási megállapodást köt a megrendelés feldolgozókkal. Az Európai             

Unión, illetve EGT-n (úgynevezett harmadik országokon) kívüli országokba csak akkor kerül sor            

adattovábbításra, amennyiben ez a szerződés teljesülésének érdekében szükséges.  

 

4. 

 

 

Amennyiben az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner a B+M részére az alábbi adatokat 

közli/továbbítja, vagy ha a B+M ilyen jellegű személyes adatokat szed be az ügyféltől és a szerződéses 

üzleti partnertől, mint 

 

- képviseleti jogosultságok, meghatalmazások ügyfelek és szerződéses üzleti partnerek részére, 

alkalmazottak, képviselők, ügyvezetés tagjainak, tulajdonosoknak, ügyfeleknek a neve és üzleti 

kapcsolattartási adatai (telefonszáma, e-mail címe, lakcíme), születésnapja és beosztásával 

kapcsolatos adatok, 

 

- az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner üzleti kapcsolattartási adatai (telefonszáma, e-mail 

címe, lakcíme), születésnapja, vagyoni viszonya és/vagy egyéb személyes adatai, 

 

akkor az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. és 14., valamint 

a 15.-21. cikkelyek szerint átvállalja az érintett természetes személlyel szemben meghozott tájékoztatási- 

és felvilágosítási kötelességek teljesítését, és felelősséget vállal értük a B+M-el szemben.  

 

 

 

Az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner nyomatékosan kinyilatkozza, hogy  

 

- azok az alkalmazottak, képviselők, ügyvezetőség tagjai, tulajdonosok, akiktől az ügyfél, illetve a 

szerződéses üzleti partner személyes adatokat közölt/továbbított a B+M felé, illetve akikről a B+M adatokat 

szedett be az ügyféltől, illetve a szerződéses partnertől, nyomatékosan beleegyezésüket adták ahhoz, hogy 

a B+M a személyes adataikat az ügyfélhez, illetve a szerződéses üzleti partnerhez fűződő üzleti 

kapcsolatával összefüggésben a szerződés teljesülése céljából, az előszerződéses intézkedések 

véghezviteléhez, a B+M jogos érdekeinek megőrzése (követelés, vád és/vagy visszautasítás) céljából, és a 

B+M jogi kötelezettségeinek teljesülése érdekében – e-mailen keresztül is – feldolgozásra kerüljenek; 

 

és, hogy az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner az Általános Adatvédelmi Rendelet 13., 14., valamint 

a 15.-21. cikkelyek értelmében értesítette és felvilágosította az érintetteket azok konkrét jogairól és 

igényeiről, és felelősséget vállal értük a B+M-el szemben. 

 

 

5. 

 

 

Az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner nyomatékosan beleegyezését adja, hogy az üzleti             

kapcsolattal összefüggő kötelező levelezés, adatforgalom vagy/és adatcsere a B+M által e-mailen           

keresztül történjen. 

Az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner nyomatékosan beleegyezését adja, hogy a szerződés             

teljesüléséhez, az előszerződéses intézkedések véghezviteléhez, a jogosult érdekek megőrzéséhez         

és/vagy a jogi kötelezettségek teljesüléséhez szükséges levelezés, adatforgalom és/vagy adatcsere a           

B+M által e-mailen keresztül történjen. 

 

Valamennyi, ilyen módon adott beleegyezés azonnali hatállyal bármikor visszavonható írásban vagy           

e-mailen keresztül, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt történt adatfeldolgozás jogosultságát. 

  

 



 

6. 

Az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner, valamint annak alkalmazottja, aki az ügyfelet, illetve a               

szerződéses üzleti partnert jelen nyilatkozatban képviseli, nyomatékosan beleegyezését adja, hogy a           

B+M és azok, akik neki tevékenykednek e-mailen, telefonon és/vagy postai úton felvehetik a kapcsolatot              

az ügyféllel, illetve a szerződéses üzleti partnerrel, valamint annak feltüntetett alkalmazottjával, hogy            

értesítéseket kapjanak azoknak a vállalatoknak a szakterületeiről, ahol a B+M csoport tevékenykedik,            

hogy tájékoztatókat kapjanak a B+M csoport vállalatainak termékeiről, szolgáltatásairól, és ajánlatairól           

és/vagy, hogy megkapják a B+M hírlevelét, valamint a meghívókat a rendezvényekre és/vagy, hogy             

kézhez kapják a karácsonyi üdvözleteket.  

Az ügyfél, illetve a szerződéses üzleti partner, valamint ennek alkalmazottja, aki az ügyfelet, illetve a               

szerződéses üzleti partnert jelen nyilatkozatban képviseli, beleegyezését adja, hogy a B+M a nevét,             

cégét, megnevezését, e-mail- és postai címét, valamint telefonszámát ebből a célból feldolgozza.  

Valamennyi, ilyen módon adott beleegyezés azonnali hatállyal bármikor visszavonható írásban vagy           

e-mailen keresztül, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt történt adatfeldolgozás jogosultságát. 

 

 

 

7. 

 

 

Abban az esetben, ha adatsértés történik az összes fél, aki az adatvédelmi szabály megsértését előidézte,               

vagy aki az adatsértésért felel, egy esetleges döntést hoz annak jelentéséről az illetékes személy és/vagy               

az adatvédelmi hivatal felé. Mind az ügyfél mind pedig a B+M a saját felelősségi területéért felel a                 

személyes adatok törléséért. 

 

Ha a B+M az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében felelősként szerepel, egy érintett természetes             

személynek az alábbi érintetteket illető jogai vannak a B+M-el szemben, amennyiben ezek nem ütköznek              

jogi rendelkezésekbe: 

 

- Információhoz való jog, hogy felhasználták-e, s ha igen melyik személyes adatot dolgozták fel; 

 

- Joga van arra, hogy a mentett személyes adatok másolatát megkapja 

 

- Joga van a személyes adatok helyesbítésére, kiegészítésére és törlésére; Joga van a személyes             

adatok feldolgozásának korlátozására; 

 

- Joga van a személyes adatok átviteléhez; joga van arra, hogy bizonyos feltételek mellett a              

személyes adatok feldolgozásának ellentmondjon; 

 

- Joga van arra, hogy az adott beleegyezést bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez érintené a              

beleegyezés következtében feldolgozott adatok jogosultságát a beleegyezés visszavonásáig 

 

- Joga van arra, hogy az illetékes adatvédelmi hatóságnál (Osztrák Adatvédelmi Hatóság) panaszt            

tegyen; Joga van arra, hogy tájékoztatást kérjen harmadik fél személyazonosságáról, akinek a            

személyes adatokat továbbították. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 



Kérdések esetén, kérjük az ügyfelet, a szerződéses üzleti partnert és az érintett személyeket,             

hogy forduljanak a B+M Hungária Kft. (2045 Törökbálint, Tópark 4.) adatvédelmi           

tisztviselőjéhez: Tóth-Miklósné Szlávik Monika, m.szlavik@baustoff-metall.com. 

 

 

 

 

Kelt: ………………….,  ………………………….. – án. 

 

 

 

…………………………………………………………. …………………………………………………………. 

B+M Hungária Kft. Ügyfél, illetve 
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MELLÉKLET A B+M ÜGYFELEKKEL KÖTÖTT ADATVÉDELMI 

NYILATKOZATÁHOZ/MEGÁLLAPODÁSÁHOZ, BELEEGYEZÉS E-MAILEK KÜLDÉSÉBE 

 

 Kivonat a jogi rendelkezésekből 

 

6. § Az új Adatvédelmi Törvény így hangzik:  

Adattitok 

(1) Az adatvédelmi felelős, a megrendelés feldolgozója és azok alkalmazottai – munkavállalók           

(megbízottak) és személyek egy munkavállalói (megbízotti) viszonyban- kötelesek az         

adatfeldolgozásokból származó személyes adatokat, amelyeket kizárólag szakmai foglalkoztatás        

alapján bíztak rájuk vagy jutottak hozzá, egyéb titoktartási kötelességek megszegése nélkül           

titokban tartani, amennyiben nincs jogilag megengedet alapja a rájuk bízott vagy hozzáfért adatok             

továbbítására (adattitok). 

(2) Amennyiben a törvény értelmében még nincs ilyen jellegű kötelezettség az alkalmazottak           

felé, az adatvédelmi felelős és a megrendelés feldolgozója szerződésben kell kötelezze az            

alkalmazottat, hogy az adatfeldolgozásból származó adatokat csak utasítás alapján továbbíthatja,          

és az adattitkot az adatvédelmi felelőssel vagy a megrendelés feldolgozójával kötött munkaviszony            

megszűnése után is betartja. 

(3) Az adatvédelmi felelősnek és a megrendelés feldolgozójának tájékoztatnia kell a          

rendelkezések által érintett alkalmazottat az érvényes továbbítási rendelkezésekről és az          

adattitok megsértésének következményeiről. 

(4) Anélkül, hogy az alkotmányjogi utasítások kiadására vonatkozó jogot megsértené, az          

alkalmazottnak nem származhat hátránya abból, ha megtagadja egy nem megengedett          

adattovábbításra vonatkozó utasítás teljesítését. 

(5) Az adatvédelmi felelős javára történő elutasításhoz való jogot nem szabad megkerülni az            

alkalmazásában lévő megrendelés feldolgozó személy igénybevételével, különösen nem az         

automatizáltan feldolgozott dokumentumok biztosításával vagy lefoglalásával. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Adatvédelmi Rendelet 6. cikkely (1) bekezdés a) és f) pontja a következőképpen hangzik: 

 

A feldolgozás jogszerűsége 

(1) A feldolgozás akkor jogszerű, ha az alább felsoroltakból legalább egy feltétel teljesül: 

 

a) az érintett személy beleegyezését adta az érintett személyes adatok feldolgozására egy vagy több 

meghatározott cél érdekében; 

f) az adatfeldolgozás az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek megőrzése érdekében szükséges,            

amennyiben nem az érintett személy érdekei, illetve alapvető joga és szabadsága van túlsúlyban,             

különösen akkor, ha az érintett személy egy gyermek. 

 Az (1) albekezdés f) pontja nem vonatkozik a hatóságok általi, a feladataik ellátása során végzett 

adatfeldolgozásra. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Adatvédelmi Rendelet 9. cikkely (1), illetve (2) bekezdés a) pontja következőképpen hangzik: 

 

 

Különleges kategóriájú személyes adatok feldolgozása 

(1) Tilos azoknak a személyes adatoknak a feldolgozása, amelyekből kiderül a természetes személy            

faji, etnikai származása, politikai véleménye, vallási- és világnézeti meggyőződése és szakszervezeti           

tagsága, tilos a genetikai és biometrikus adatoknak a feldolgozása a természetes személy egyértelmű             

beazonosítására, illetve tilos a természetes személy egészségére és szexuális életére vagy szexuális            

beállítottságára vonatkozó adatok feldolgozása. 

(2) Az (1) bekezdés nem érvényes az alábbi esetekben: 

 

a) Az érintett személy kifejezetten hozzájárult a személyes adatok egy vagy több meghatározott célra             

történő feldolgozásához, kivéve, ha az uniós- vagy nemzeti jog szerint az (1) bekezdésben foglalt              

tilalom nem menthető fel az érintett személy hozzájárulásával; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. cikkelye így szól: 

 

Tájékoztatási kötelezettség az érintett személy személyes adatainak begyűjtésekor  

(1) Ha az érintett személytől személyes adatokat gyűjtenek be, az adatvédelmi felelős az adatok             

 



begyűjtésének időpontjában a következőket adja az érintett személy tudtára: 

 

a)az adatvédelmi felelős, adott esetben képviselőjének nevét és kapcsolattartási adatait; 

 

b) adott esetben az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatait; 

c) a célt, amiért a személyes adatok feldolgozásra kerülnek, valamint a feldolgozás jogi alapját; 

d) ha a feldolgozás a 6. cikkely (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatvédelmi felelős vagy harmadik 

fél jogos érdekeit; 

e)adott esetben a személyes adatok címzettjét vagy címzettjének kategóriáit, és  

f) adott esetben az adatvédelmi felelősnek azt a szándékát, hogy a személyes adatokat harmadik              

országba vagy egy nemzetközi szervezetnek továbbítja, valamint a Bizottság megfelelőségi          

nyilatkozatának meglétét vagy hiányát, vagy a 46., 47. vagy 49. cikkely (1) bekezdés (2)              

albekezdése szerinti utasításokat a megengedett és megfelelő garanciákra és lehetőségekre          

vonatkozóan, hogy hogyan kaphatnak kézhez másolatot vagy hol áll az rendelkezésre. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáson kívül az adatvédelmi felelős az adatok begyűjtésének            

időpontjában a következő kiegészítő adatokat teszi elérhetővé az érintett személy számára, amelyek            

egy tisztességes és átlátható feldolgozás biztosítása érdekében szükségesek:  

 

a)a személyes adatok megőrzésének időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ennek az időszaknak 

a leszögezésének kritériumát; 

b) az érintett személyes adatokról szóló tájékoztatás jogának fennállását az adatvédelmi felelős részéről,            

valamint a feldolgozás helyreigazításának, törlésének, korlátozásának vagy a feldolgozás elleni          

kifogásához való jogát, valamint az adatátvitel jogának a meglétét; 

c) amennyiben a feldolgozás a 6. cikkely (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikkely (2) bekezdés a) pontján                  

alapszik, úgy fennáll annak a joga, hogy a beleegyezés bármikor visszavonható, anélkül, hogy ez              

érintené a visszavonás előtt történt feldolgozás jogosultságát; 

d) a panaszra való jog fennállását felügyeleti hatóságnál; 

e)hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása jogilag vagy szerződésileg előírt-e, vagy egy            

szerződés megkötéséhez ez szükséges-e, hogy az érintett személy köteles-e a személyes adatokat            

rendelkezésre bocsátani, és milyen lehetséges következményei lennének annak, ha nem bocsátja           

rendelkezésre a személyes adatokat; 

f) az automatizált döntéshozatal meglétét, beleértve a 22. cikkely (1) és (4) bekezdés szerinti             

profillétrehozást, és – legalább ezekben az esetekben – az informatív tájékoztatásokat az alkalmazott             

logikáról, valamint egy ilyen jellegű feldolgozás horderejéről, és célzott kihatásairól az érintett            

személyre; 

(3) Ha az adatvédelmi felelős szándékában áll a személyes adatokat másmilyen célra is            

feldolgozni, mint amire a személyes adatokat begyűjtötte, a további feldolgozás előtt tájékoztatja az             

érintett személyt erről a másik célról, és a (2) bekezdés szerint minden további jelentős              

tájékoztatást az érintett személy rendelkezésére bocsát; 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdések nem kerülnek alkalmazásra, amennyiben az érintett személy 

már rendelkezik a tájékoztatással. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

  

 



 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikkelye így hangzik: 

 

Tájékoztatási kötelezettség, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik 

be 

(1) Amennyiben a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik be, úgy az adatvédelmi             

felelős a következőket adja az érintett személy tudtára:  

 

a) az adatvédelmi felelős-, adott esetben a képviselőjének nevét és kapcsolattartási adatait; 

b) kiegészítésképpen az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási adatait; 

c) a feldolgozott személyes adatok kategóriáit; 

d) a célt, amiért a személyes adatok feldolgozásra kerülnek, valamint a feldolgozás jogi alapját; 

e) adott esetben a személyes adatok címzettjét vagy címzettjének kategóriáit, és  

f) adott esetben az adatvédelmi felelősnek azt a szándékát, hogy a személyes adatokat harmadik             

országba vagy egy nemzetközi szervezetnek továbbítja, valamint a Bizottság megfelelőségi          

nyilatkozatának meglétét vagy hiányát, vagy a 46., 47. vagy 49. cikkely (1) bekezdés (2)              

albekezdése szerinti utasításokat a megengedett és megfelelő garanciákra és lehetőségekre          

vonatkozóan, hogy hogyan kaphatnak kézhez másolatot vagy hol áll az rendelkezésre. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáson kívül az adatvédelmi felelős a következő kiegészítő adatokat             

teszi elérhetővé az érintett személy számára, amelyek egy tisztességes és átlátható feldolgozás            

biztosítása érdekében szükségesek:  

 

a)a személyes adatok megőrzésének időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ennek az időszaknak a 

leszögezésének kritériumát; 

 

 

 

 

 

b)

c)

ha a feldolgozás a 6. cikkely (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatvédelmi felelős vagy harmadik fél                 

os érdekeit;  

az érintett személyes adatokról szóló tájékoztatás jogának fennállását az adatvédelmi felelős részéről,             

valamint a feldolgozás helyreigazításának, törlésének, korlátozásának, vagy a feldolgozás elleni          

kifogásához való jogát, valamint az adatátvitel jogának meglétét; 

 

d) amennyiben a feldolgozás a 6. cikkely (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikkely (2) bekezdés a) pontján                  

alapszik, úgy fennáll annak a joga, hogy a beleegyezés bármikor visszavonható, anélkül, hogy ez              

érintené a visszavonás előtt történt feldolgozás jogosultságát; 

e) a panaszra való jog fennállását a felügyeleti hatóságnál; 

 

 

 

 

f) milyen forrásból származnak a személyes adatok, és adott esetben nyilvánosan hozzáférhető forrásból             

származnak-e; 

 



g) az automatizált döntéshozatal meglétét, beleértve a 22. cikkely (1) és (4) bekezdés szerinti             

profillétrehozást, és – legalább ezekben az esetekben – az informatív tájékoztatásokat az alkalmazott             

logikáról, valamint egy ilyen jellegű feldolgozás horderejéről és célzott kihatásairól az érintett személyre. 

 

(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint az adatvédelmi felelős tájékoztatást nyújt: 

 

a) megfelelő időtartamon belül a személyes adatok beérkezésétől, legkésőbb azonban egy hónapon belül,             

figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának jellegzetes körülményeit; 

 

b) amennyiben a személyes adatokat az illető személlyel történő kommunikációra kell használni, 

legkésőbb az első közlés időpontjában, vagy 

 

c) ha a közzétételt egy másik címzettnek szánják, legkésőbb az első közzététel időpontjában.  

 
d)  

 
e)  

(4) Amennyiben az adatvédelmi felelős szándékában áll a személyes adatokat másmilyen célra is             

feldolgozni, mint amire a személyes adatokat begyűjtötte, úgy a további feldolgozás előtt            

tájékoztatja az érintett személyt erről a másik célról és a (2) bekezdés szerint minden további               

jelentős tájékoztatást az érintett személy rendelkezésére bocsát; 

(5) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdések nem kerülnek alkalmazásra, amennyiben  

a) az érintett személy már rendelkezik a tájékoztatással, 

 

b

)

b) az ilyen jellegű tájékoztatás lehetetlen lenne, vagy aránytalan erőfeszítést igényelne; ez különösen a              

nyilvános levéltári-, tudományos- vagy történeti kutatási célokra vagy statisztikai célokra történő           

feldolgozásra vonatkozik a 89. cikkely (1) bekezdésében említett feltételekkel és garanciákkal           

összhangban, vagy amennyiben jelen cikkely (1) bekezdésében említett kötelezettség előreláthatóan          

lehetetlenné teszi a feldolgozás céljának megvalósulását, vagy azt súlyosan befolyásolja. Ilyen esetekben            

a felelős személy megteszi a megfelelő intézkedéseket az érintett személy jogainak, szabadságának és             

jogos érdekeinek védelmére, beleértve ezen információk rendelkezésre bocsátását a nyilvánosság          

számára. 

c) a felelős személyre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti adatbegyűjtés vagy            

közzététel, és a megfelelő intézkedések az érintett személy jogi érdekeinek a védelmére, kifejezetten             

szabályozva vannak vagy 

d) a személyes adatok az uniós vagy a tagállami jognak megfelelően szakmai titoktartás-, beleértve az               

alapszabályzatnak megfelelő titoktartási kötelezettség alá esnek, és ezért bizalmasan kell őket kezelni. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkelye így hangzik: 

 

Az érintett személy információhoz való joga 

(1) Az érintett személynek joga van igazolást kérni az adatvédelmi felelőstől, hogy az érintett             

személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e; ha igen, akkor joga van tájékoztatást kérni ezekről a             

személyes adatokról és az alábbi információkról: 

 

a) a feldolgozás céljáról; 

b) a feldolgozott személyes adatok kategóriáiról; 

c) a címezettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akik részére a személyes adatokat nyilvánossá tették             

vagy nyilvánossá fogják tenni, különösen a harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek           

címzettjeiről;  

d)amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy amennyiben ez 

nem lehetséges, úgy ennek az időtartamnak a leszögezésének kritériumairól; 

 



e) az érintett személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy a felelős személy általi feldolgozás            

korlátozásának-, vagy a feldolgozás elleni kifogásához való jogáról; 

f) panaszfennállás jogáról felügyeleti hatóságnál; 

g) ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtik be, minden rendelkezésre álló információról 

az adatok eredetéről; 

h) az automatizált döntéshozatal meglétéről, beleértve a 22. cikkely (1) és (4) bekezdés szerinti             

profilalkotásról, és – legalább ezekben az esetekben – az informatív tájékoztatásokról az alkalmazott             

logikáról, valamint egy ilyen jellegű feldolgozás horderejéről és célzott kihatásairól az érintett            

személyre. 

(2) Ha a személyes adatokat harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezet számára           

továbbítják, a 46. cikkely értelmében az érintett személynek joga van tájékoztatásra az átruházással             

kapcsolatos megfelelő garanciákról. 

(3) Az adatvédelmi felelős rendelkezésre bocsátja a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok           

másolatát. Az adatvédelmi felelős minden további másolatért, amelyet az érintett személy igényel,            

egy árértékarányos díjazást kérhet az adminisztrációs költségek alapján. Ha az érintett személy            

elektronikus úton nyújtja be a kérést, azt egy szokásos elektronikus formában kell rendelkezésre             

bocsátani, amennyiben azt nem másképp kéri.  

(4) A (1) bekezdés b) pont szerinti másolat átvételének joga nem sértheti meg más személyek              
szabadságát.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikkelye így hangzik: 

 

Helyesbítésre való jog 

Az érintett személynek joga van az adatvédelmi felelőstől kérni az érintett helytelen személyes adatok               

haladéktalan helyreigazítását. Az adatfeldolgozás céljainak figyelembe vételével az érintett         

személynek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni, akár kiegészítő nyilatkozat            

révén is.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkelye így hangzik: 

 

Törlésre való jog („Elfelejtésre való jog“) 

(1) Az érintett személynek joga van az adatvédelmi felelőstől kérni az érintett személyes adatok             

haladéktalan törlését, és az adatvédelmi felelős köteles a személyes adatok haladéktalan           

törlésére, amennyiben az alábbi okok fennállnak:  

 

a) A személyes adatokra nincs már szükség arra a célra, amelyre azokat begyűjtötték vagy egyéb módon 

feldolgozták; 

b) Az érintett személy visszavonja beleegyezését, amely az adatfeldolgozást a 6. cikkely (1) bekezdés a)               

pont vagy 9. cikkely (2) bekezdés a) pont alapján alátámasztotta, és az adatfeldolgozásra nem áll               

rendelkezésre más jogalap. 

c) Az érintett személy a 21. cikkely (1) bekezdése szerint kifogást emel az adatfeldolgozással szemben, és                

nem állnak rendelkezésre elsődlegesen jogosult okok az adatfeldolgozásra, vagy az érintett személy a             

21. cikkely (2) bekezdése szerint kifogást emel az adatfeldolgozással szemben. 

 

 

 

 

 

 

d)  A személyes adatokat jogtalanul dolgozták fel. 

e) A személyes adatok törlése az uniós vagy tagállami jog azon jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez 

szükséges, amelyek hatálya alá esik az adatvédelmi felelős. 

 



f)  A személyes adatokat az információs társadalom által felkínált szolgáltatásokra vonatkozóan gyűjtötték 

be a 8. cikkely (1) bekezdés szerint.  

 

 

(2) Amennyiben az adatvédelmi felelős nyilvánossá tette a személyes adatokat, és az (1) bekezdés             

szerint köteles azok törlésére, úgy a rendelkezésre álló technológia és végrehajtási költségek            

figyelembe vételével megfelelő intézkedéseket hoz, hogy értesítse a személyes adatok          

feldolgozóit arról, hogy egy adott személy kéri a személyes adathoz tartozó link, vagy a              

személyes adat másolatainak, vagy sokszorosításainak törlését. 

(3) Az (1) és (2) bekezdések nem érvényesek, amennyiben az adatfeldolgozás szükséges:  

 

a) a szabad véleménynyilvánítás és tájékoztatás jogának gyakorlásához; 

b) olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely az Unió vagy a tagállamok jogszabályai szerint az              

adatfeldolgozás az adatvédelmi felelősre tartozik, és azt tőle megköveteli, vagy egy közérdekű feladat             

ellátásához, vagy  az adatvédelmi felelősre átruházott hatósági jogkör gyakorlásához; 

 

c) közegészségügyi szempontból a 9. cikkely (2) bekezdésének h) és i) pontja, illetve a 9. cikkely (3) 

bekezdése szerint; 

d) a közérdekű archiválási, tudományos vagy történeti kutatási célokra vagy a 89. cikkely (1) bekezdés 

szerinti statisztikai célú irattári célokra, amennyiben a 89. cikkely (1) bekezdésben említett jog 

előreláthatólag a feldolgozás ezen céljainak megvalósulását lehetetlenné teszi vagy súlyosan befolyásolja, 

vagy 

 

e) a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához és védelméhez. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
 

 

 

 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkelye így hangzik: 

 

A feldolgozás korlátozására való jog 

(1) Az érintett személynek joga van az adatvédelmi felelőstől az adatfeldolgozás korlátozását           

kérni, amennyiben az alábbi követelmények egyike adott: 

 

a) az érintett személy egy ideig vitatja a személyes adatok helyességet, amely lehetővé teszi az               

adatvédelmi felelős számára, hogy a személyes adatok helyességét leellenőrizze; 

b) az adatfeldolgozás jogtalan, és az érintett személy elutasítja a személyes adatok törlését, helyette a 

személyes adatok használatának korlátozását kéri; 

c)az adatvédelmi felelősnek nincs már szüksége a személyes adatokra adatfeldolgozás céljából, azonban            

az érintett személynek szüksége van rájuk jogainak érvényesítésére, gyakorlására és megvédésére,           

vagy 

d) az érintett személy kifogást nyújtott be a 21. cikkely (1) bekezdés szerint, mindaddig, amíg nincs                

alátámasztva, hogy az adatvédelmi felelős jogi indokai fölényben vannak-e az érintett személy jogi             

indokaival; 

 

. 
(2) Amennyiben az adatfeldolgozást az (1) bekezdés szerint korlátozzák, úgy ezeket a            

személyes adatokat – eltekintve azok tárolásától – csak az érintett személy beleegyezésével vagy             

egy másik természetes- vagy jogi személy jogainak érvényesítése, gyakorlása és megvédése           

érdekében, illetve jogainak védelmében, vagy az Unió vagy egy tagállam fontos közérdekének            

érdekében dolgozhatják fel. 

 

 



(3) Az adatvédelmi felelős tájékoztatja azt az érintett személyt, aki a (1) bekezdés szerint             

kieszközölte az adatfelhasználás korlátozását, a korlátozás felfüggesztéséről. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 19. cikkelye így hangzik: 

 

Közlési kötelesség a személyes adatok helyesbítésével, törlésével vagy a feldolgozás 

korlátozásával kapcsolatosan 

Az adatvédelmi felelős értesíti az összes címzettet, akik részére személyes adatokat tettek nyilvánossá,             

valamennyi 16. cikkely, 17. cikkely (1) bekezdés, és 18. cikkely szerinti személyes adat             

helyesbítéséről vagy törléséről, vagy az adatfeldolgozás korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek           

bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel jár. Az adatvédelmi felelős tájékoztatja az érintett személyt            

ezekről a címzettekről, amennyiben az érintett személy ezt kéri.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkelye így hangzik: 

 

Adatok átruházásra való jog 

(1) Az érintett személynek joga van arra, hogy strukturált, szokványos és gépileg olvasható            

formában megkapja azokat az őt érintő személyes adatokat, amelyeket az adatvédelmi felelős            

rendelkezésére bocsátott, és joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatvédelmi felelős              

számára átadja, annak az adatvédelmi felelősnek a közbeavatkozása nélkül, akinek a személyes            

adatokat korábban átadta, amennyiben 

 

a) az adatfeldolgozás a 6. cikkely (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikkely (2) 

bekezdés a) pont szerinti beleegyezésen, vagy a 6. cikkely (1) bekezdés b) pont 

szerinti szerződésen alapszik, és 

b) a feldolgozás automatizált eljárás segítségével történik.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok átruházási jogainak gyakorlása során, az érintett személynek            

joga van kieszközölni, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik adatvédelmi felelőstől a másik              

adatvédelmi felelőshöz kerüljenek, amennyiben ez technikailag lehetséges. 

(3) Jelen cikkely (1) bekezdése szerinti jog gyakorlása nem érinti a 17. cikkelyt. Ez a jog nem                

vonatkozik azokra az adatfeldolgozásokra, amelyek közérdekű feladat ellátásához szükségesek, vagy          

amelyek az adatvédelmi felelősre átruházott hatósági jogkör gyakorlásához szükségesek. 

(4) A (2) bekezdés szerinti jog nem befolyásolhatja más emberek jogait és szabadságát. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkelye így hangzik: 

 

Ellentmondásra való jog 

(1) Az érintett személynek jogában áll, hogy különleges helyzetének következtében bármikor          

kifogást emeljen a rá vonatkozó személyes adatok 6. cikkely (1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti                

feldolgozására; ez érvényes az ezeken a rendelkezéseken alapuló profillétrehozásra is. Az adatvédelmi            

felelős már nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha olyan nyomós okokat tud felhozni a                

feldolgozás védelmére, amelyek meghaladják az érintett személy érdekeit, jogait és szabadságait,           

vagy ha az adatfeldolgozás jogi követelések érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. 

(2) Ha a személyes adatokat közvetlen reklám céljából dolgozzák fel, az érintett személynek            

bármikor jogában áll, hogy az ilyen reklámozás céljából felhasznált személyes adatok feldolgozása            

ellen kifogást emeljen; ez érvényes a profillétrehozásra is, amennyiben az ilyen közvetlen reklámhoz             

kapcsolódik.  

(3) Ha az érintett személy ellenzi az adatfeldolgozást közvetlen reklám céljából, a személyes            

adatok nem kerülnek már feldolgozásra ilyen célokra. 

(4) Az érintett személyt legkésőbb az első közlés időpontjában nyomatékosan értesíteni kell az (1)             

és (2) bekezdésekben foglalt jogokról; ezt az értesítést olyan formában kell megtenni, amely érthető              

és elkülöníthető a többi információtól. 

(5) Az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások alkalmazásával összefüggésben az        

érintett személy a 2002/58/EK irányelv ellenére is gyakorolhatja ellentmondási jogát olyan           

automatizált eljárásokkal, amelyek műszaki előírásokat használnak. 

 



(6) Az érintett személynek jogában áll, hogy különleges helyzetének következtében bármikor          

kifogást emelhet a rá vonatkozó személyes adatok 89. cikkely (1) bekezdése szerinti tudományos vagy              

történelmi kutatási, illetve statisztikai célból történő feldolgozásra, kivéve, ha az adatfeldolgozás           

közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 



 

 


