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1. Ki kezeli az Ön személyes adatait? 
 

A Vállalkozás megnevezése: NóraÓra Kft. 

Székhelye: 1141 Budapest, Szugló u. 113., II.em.10. 

Vállalkozás vezetője: Kun Péter ügyvezető 

Adószám: 24177025-1-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-994169 

Telephelye: Simóka Tehetségház és Fejlesztő Központ 

Központ címe: 1162 Budapest, Attila u. 68. 

Adószám: 14601673-2-42 

E-mail cím: simokafejleszto@gmail.com 

Telefon: 06-20/383-5506 

2. Általunk kezelt adatok 
 

 Honlap 
 

Ha Ön megtekinti a honlapunkat, automatikusan rögzítésre kerül a webszolgáltatónál az Ön eszközének 

(pl.: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszer-

ver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a honlap megtekintése során automatikusan 

naplózza, azonban az általunk kezelt felületen ezen adatokhoz nem férünk hozzá. Ezen adatokból a 

rendszer statisztikai adatokat generál, melyek adatok egyéb személyes adatokkal, a törvény által köte-

lezővé tett esetek kivételével, össze nem kapcsolhatók. Ezek az információkat kizárólag összesített és 

feldolgozott (aggregált) formában hasznosíthatók, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minő-

ségük javítása érdekében és statisztikai célokra, weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélé-

sek kiszűrésére.  

Tevékenység megnevezése és 

az adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Honlap látogatása  

Cél a honlap rendeltetésszerű és 

színvonalas működésének bizto-

sítása,  

a szolgáltatásaink minőségének 

ellenőrzése és javítása,  

a rosszindulatú, weboldalunkat 

támadó látogatók beazonosítás, 

a látogatottság mérésére,  

statisztikai célok 

jogos érdek honlap kezelő felületén ilyen 

adatok nem találhatóak, nem 

kelezünk 

 

 

(A honlap üzemeltetője által ke-

zelt technikai adatok, mint IP 

cím,  

a látogatás időpontja, 

a meglátogatott aloldalak adatai, 

az Ön által használt operációs 

rendszer és böngésző típusa ál-

talunk nem ismert, e tekintetben 

a szolgáltató adatvédelmi sza-

bályzatban foglaltak irány-

adóak: 

https://www.wix.com/about/pri-

vacy, https://sup-

port.wix.com/en/article/gdpr-

https://www.wix.com/about/pri-

vacy, https://sup-

port.wix.com/en/article/gdpr-

retrieving-your-wix-account-

data 

https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data


4/12.oldal 

 

retrieving-your-wix-account-

data) 

Az adatkezelés célja:  

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika ké-

szítése. Visszaélések esetén a látogatók Internet-szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az 

adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az említett adatok rögzítése a tech-

nológiából következően nem kerülhető meg, a honlap megtekintése e rögzítés nélkül nem lehetséges.  

Az adatkezelés jogalapja:  

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szol-

gáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdé-

seiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a honlap megfelelő működtetéséhez 

fűződő jogos érdekünk.  

Az adatkezelési idő:  

https://www.wix.com/about/privacy, https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-ac-

count-data 

Adatfeldolgozók:  

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal történő kapcsolattar-

tása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyes-

ségére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet 

a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg 

saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó 

személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint be-

azonosítható lenne. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 

vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

 

 

 Cookie  
 

2.2.1. Mik azok a sütik/cookiek? 

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresz-

tül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes bön-

gészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, 

stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont 

már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, 

illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes 

böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG 

MediaCenter Hungary Kft. 

 

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., 

tel: 06 76 575 023  

 

simoka.hu domain név szolgáltató 

MediaCenter Hungary Kft. 

 

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., 

tel: 06 76 575 023  

 

tárhely szolgáltatás 

Wix.com 

Wix.com: 40 Namal Tel Aviv St., Tel 

Aviv 6350671, Israel.  

privacy@wix.com 

Wix.com Inc.: 500 Terry A. Francois 

Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 

94158. 

honlap üzemeltetetése, karbantartása 

https://www.wix.com/about/privacy 

https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://www.wix.com/about/privacy
https://www.wix.com/about/privacy
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
https://support.wix.com/en/article/gdpr-retrieving-your-wix-account-data
tel:0676575023
tel:0676575023
mailto:privacy@wix.com
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a.) A honlap működéséhez elengedhetetlen sütik  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapok az 

Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, mul-

timédialejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sü-

tik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

13/A. § (3) bekezdése alapján a honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdekünk. A süti 

törlése esetén a sütihez tartozó funkció (cél) nem valósul meg. 

b.) Statisztikai adatokat gyűjtő sütik  

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jog-

szerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem kap adatot a Vállalkozás az Ön böngészésére vo-

natokozóan. 

 

Társaságunk cookiekat nem használ, valamint nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan 

sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot 

gyűjthetnek. 

 

2.2.2. Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a sütiket?  

A beállításokat a honlapon felugró ablakban tudja megtenni, továbbá a böngészője útján. A leg-

több internetes böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, a látogatóknak azonban lehetőségük 

van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a bön-

gésző eszköztára segítségével állíthatja be a süti-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bár-

mikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket is. A beállításokkal kapcso-

latos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl 

+ bal egérgomb).  

Link a Microsoft süti beállítási útmutatójához.  

Link a Mozilla Firefox süti beállítási útmutatójához.  

Link a Google Chrome süti beállítási útmutatójához.  

 

 

 Hivatkozások és linkek  
 

Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók 

tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett 

honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön 

által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában 

megadná.  

 

 

 Közösségi oldalak  
 

Elérhetőek vagyunk a Facebookon és az Instagramon. A közösségi csatornákon található üzenő falon 

közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „követem”/ „feliratkozás” linkre kattintva iratkozhat 

fel, és az ugyanitt található ”nem követem”/ „leiratkozás” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő-

fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.  

 

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők, az adott oldal adatkezeléséről tájékoz-

tatást a következő helyen talál:  
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Csatorna Adatkezelő Adatkezelési Tájékoztató 

Facebook 

Facebook Ireland Ltd. (székhely:  

4 Grand Canal Square  

Grand Canal Harbour  

Dublin 2, Írország) 

https://www.facebook.com/privacy/ 

explanation 

Instagram 

Facebook Ireland Ltd. (székhely:  

4 Grand Canal Square  

Grand Canal Harbour  

Dublin 2, Írország) 

https://www.facebook.com/help/ 

instagram/155833707900388/ 

 

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy 

rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra. A Facebook 

összesített statisztikai adatokat is továbbít nekünk, amelyek segítségével átláthatjuk, hogyan használják 

a facebook felhasználók a facebook oldalunkat.  

Az adatkezelés célja:  

Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, munkáinkról, termékeinkről a minket érintő hírekről, 

valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.  

Az adatkezelés jogalapja:  

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A 

visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.  

Az adatkezelési idő:  

Híreink és képeink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Ameny-

nyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy 

is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap. 

 

 

 Hírlevél  
 

Tevékenység megnevezése és az 

adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Hírlevél szolgáltatás 

Cél: kapcsolattartás, 

Önt új szolgáltatásainkról, híreinkről, 

újdonságainkról értesítjük 

hozzájárulás név, 

e-mail cím 

 

hírlevélről történő leiratko-

zásig 

Az adatkezelés célja:  

Az Ön tájékoztatása az újdonságokról és aktuális híreinkről.  

Az adatkezelés jogalapja:  

Az Ön hozzájárulása. Ön a honlapokon történő üzenetküldés során (honlapon közvetlenül, vagy szemé-

lyesen irodánkban a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, avagy ennek elektronikus úton 

történő megküldésével) adja meg hozzájárulását.  

Az adatkezelési idő:  

Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem sze-

retne több hírlevelet kapni, Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevél listáról honlapon ke-

resztül a „kapcsolat” menüpont alatti üzenetküldés útján, továbbá a simokafejleszto@gmail.com e-mail 

vagy a Simóka Tehetségház és Fejlesztő Központ, 1162 Budapest, Attila u. 68. címre küldött lemon-

dási kérelem útján. Ilyen esetben a hírlevél küldése céljából megadott személyes adatait azonnal, de 

legkésőbb a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül töröljük. Természetesen lehetősége van 

bármikor újra feliratkozni a hírlevélre. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző 
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jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem 

tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.  

Adatfeldolgozók:  

A honlap üzenetküldő űrlapokon keresztül feliratkozók adatait, melyek automatikusan az adatkezelő 

e-mailcímére érkeznek, a NóraÓra Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 113., II.em.10.) tárolja, 

valamint maga végzi a hírlevelek küldését. A honlap karbantartását, üzemeltetését, mint adatfeldolgozó 

a Wix.com (40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel) végzi.  

A Facebook Connect-en keresztül történő üzenetküldés esetében a üzenetküldők adatait a Zapier, Inc. 

(székhely: 548 Market St #62411San Francisco, California 94104, mint adatfeldolgozó szervere is tá-

rolja. (a Privacy Shield listán jelenleg aktív). 

 

 

 Kapcsolat felvétel és panasztétel 
 
 

2.6.1. Vállakozóval történő kapcsolat felvétele 
 

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon elhelyezett űrlapon, e-mailben, 

telefon, postai úton). 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve 

megoldása, előzetes egyeztetés.  

Az adatkezelés jogalapja: minden megkeresés esetén hozzájárulása a jogalap, melyet az űrlap meg-

küldésével ad meg az üzenek küldője, vagy – ha más módon keres meg bennünket- a megkeresés 

megküldésével. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt meg-

előző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása ese-

tén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni.  

Az adatkezelési idő: az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, 

vagy panasz megválaszolását követő 5 évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli 

okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjá-

ból arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig 

tároljuk. 

2.6.2. Panasztétel 

A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a fenti elérhetőségeinken. Ha Ön magánszemélyként 

fordul hozzánk és a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.  
Tevékenység megnevezése és 

az adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Ügyintézés, panasz 

• észrevételre, panaszra válaszadás 

 

jogi kötelezettség • teljes név 

• e-mail cím 

• telefonszám 

• levelezési cím 

egyéb személyes üzenet 

5 évig 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:  

• a ügyfél neve, lakcíme, elérhetőségei  

• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,  

• a ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok 

és egyéb bizonyítékok jegyzéke,  

• a mi nyilatkozatunk az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a pa-

nasz azonnali kivizsgálása lehetséges,  

• a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési 

szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,  

• a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,  
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• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szó-

beli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszkezelésről nyilvántartást 

kell vezetni.  

Az adatkezelés célja: panaszkezelés.  

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. Ilyen eset-

ben az adatok megadása kötelező.  

Az adatkezelési idő: a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig meg 

kell őriznünk. 

 

3. Adatbiztonság 
 

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes ada-

tokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az 

említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Társaságunk 

adatkezelésében részt vevő munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség 

terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az 

adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megvál-

toztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználás-

tól. 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat 

folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A tech-

nikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk, továbbá a személyes 

adatok biztonságos tárolása, megosztása érdekében, hozzáférés szabályozása mellett Google Drive  szol-

gáltatását veszük igénybe. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattováb-

bítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adat-

továbbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok 

tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés meg-

akadályozása érdekében. 

 

4. Az Ön jogai  
 

Az adatkezelés kapcsán Önt a jelen pontban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne 

valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:  

 

Postacím:  Simóka Tehetségház és Fejlesztő Központ, 1162 Budapest, Attila u. 68. 

E-mail:  simokafejleszto@gmail.com  

 

Azonosítás: a kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha 

nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.  

A kérés megválaszolása: az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szó-

ban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben 

is van lehetősége más módot kérni.  

Ügyintézési határidő: legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk 

Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 

és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy 

hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.  
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Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határ-

időn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati.  

Az ügyintézés díja: a kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes, kivéve, ha a kérés egyértelműen meg-

alapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, 

vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.  

 

 

4.1. Visszavonhatja hozzájárulását  
 

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzá-

járulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 munkanapon 

belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy 

a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem 

érinti. 

 

 

4.2. Tájékoztatást és hozzáférést kérhet  
 

• Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamat-

ban van-e, és ha igen:  

• Mi a célja?  

• Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?  

• Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?  

• Meddig tároljuk ezeket az adatokat?  

• Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?  

• Kitől kaptuk az Ön adatait?  

• Hozunk-e automatizált döntést (ideértve a profilalkotást is) Önre vonatkozóan az Ön 

személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy 

milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen je-

lentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.  

• Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós 

tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja szemé-

lyes adatai megfelelő kezelését.  

• Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztra-

tív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)  

 

 

  4.3. Helyesbítést kérhet  
 

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített szemé-

lyes adatát.  

 

 

4.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)  
 

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:  

• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;  

• Ön visszavonta a hozzájárulását;  

• Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;  

• Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;  

• Uniós vagy hazai jogszabály előírja;  

• A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
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• A gyermekek részére nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kí-

nálásával kapcsolatban gyűjtöttük az adatokat.  

 

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:  

• A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljá-

ból;  

• A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagál-

lami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;  

• A népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

• Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statiszti-

kai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  

• Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

 

4.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést  
 

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;  

• Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok fel-

használásának korlátozását;  

• Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azo-

kat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonat-

kozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)  

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi sze-

mély jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

lehet kezelni.  

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.  

 

 

4.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz 

való jog)  
 

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban meg-

kapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy 

kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, 

vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.  

 

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehaj-

tásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait.  

 

4.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen  

 
Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében kezeljük (ideértve az ilyen célú profilalko-

tást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
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Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön bármikor tiltakozhat 

az ilyen adatkezelés ellen (ideértve a profilalkotást is). Ezt követően a személyes adatok e célból 

nem kezelhetőek.  

 

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére tudo-

mányos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes ada-

tokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében 

van szükség.  

 

 

4.8. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett ha-

lálát követően  
 

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy okiratban kijelöljön -ügyintézési rendelkezéssel, közok-

iratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban - egy olyan személyt, aki halála esetén öt 

éven belül még gyakorolhatja az Ő érdekében a GDPR-ban meghatározott jogokat (az adathordoz-

hatóság kivételével). 

 

Okirat hiányában a törvény bizonyos jogokat biztosít az érintett közeli hozzátartozóinak is, amely 

jogok szintén az érintett halálát követő öt éven belül lesznek gyakorolhatók (lásd.: Infotv. 25.§). 

 

5. Jogorvoslati lehetőségek  
 

 

5.1. Felügyeleti hatóságnál panaszt tehet 
 

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi 

Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási 

helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5  

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

web: http://naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

 

5.2. Bírósághoz fordulhat  
 

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi 

Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön 

jogosult bírósághoz fordulni.  

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható 

az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.  
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Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása 

szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A 

perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett 

pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglalta-

kon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. 

Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi 

előírások irányadóak. 

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 

egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Tár-

saságunkat. 

 

 

5.3. Kártérítés és sérelemdíj  
 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyi-

ségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott 

kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 

idézte elő.  

 

6. Az Adatkezelés során irányadó jogszabályok 
 

• GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok ke-

zelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);  

• Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;  

• Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-

függő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;  

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;  

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény;  

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. 

 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges 

módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az adatkezeléssel kapcsolatos in-

formációk közzététele a www.simoka.hu weboldalon történik. 

 

Kelt: Budapest, 2019. március 19. 

 

 

Melléklet: 

 

1. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéséhez 

 

http://www.simoka.hu/
http://www.simoka.hu/

