
 

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Az adatkezelő meghatározása, az adatvédelmi tisztviselő adatai 

 

A www.okkozpont.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Alapítványi honlap és 

Platypus Portál)) az OTP Fáy András Alapítvány (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; 

adószám: 18014008-1-41; nyilvántartásba vételi szám: Pk.68245/1992/14., sorszám: 01-01-

0003024; a továbbiakban: Üzemeltető) működteti és tartja fenn. A jelen adatkezelési 

tájékoztató (Tájékoztató) a Portál üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, 

mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat 

tartalmazza. 

 

Az Üzemeltető adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei: 

 

Borsi Zoltán 

Telefonszám: +3630/241-5161 

E-mail: adatvedelem@okkozpont.hu  

 

A Portál használatának megkezdésével a Felhasználók tudomásul veszik a jelen 

Tájékoztató feltételeit.  A jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Portál nyitóoldalán. 

 

2. App Store-ból és a Play Áruházból elérhető applikációk adatkezelése: 

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató rögzíti, hogy az OTP Fáy András Alapítvány 

által közzétett, Androidos telefonok esetében a Play Áruházból, Apple iPhone telefonok esetén 

pedig az App Store-ból ingyenesen letölthető és használható AR (kiterjesztett valóság) 

applikációk: 

- BanKing Kártyajáték 

- Tematikus Ninja Túra 

- Pénztörténeti AR Élménytúra 

- OTP Fáy András Keretapplikáció 

a használathoz nem kérnek, nem tárolnak, nem használnak, nem kezelnek semmiféle 

személyes adatot! Használatuk teljes mértékben mentes mindenfajta regisztrációtól!  

3. Fogalommeghatározások 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható; 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
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hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, 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 felhatalmazást kaptak; 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

A jelen Tájékoztatóban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak 

jelentése megegyezik a Portál felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben 

(Szabályzat) meghatározott nagybetűs kifejezésekkel, továbbá összhangban áll a GDPR 4. 

cikkében felsorolt fogalmak meghatározásaival. A jelen Tájékoztató a Szabályzat részét 

képezi. 

 

4. Az adatkezelés elvei  

Az Üzemeltető az alábbi jogszabályok alapján kezeli a személyes adatokat: 

(a)  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény módosítása (a továbbiakban: Infotv.); 

(b)  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 szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR); 

(c)  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Ektv.). 

Az Üzemeltető megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a 

Felhasználókra vonatkozó személyes adatok, illetve adatokat mindenkor 

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes 

eljárás és átláthatóság); 

 



 

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel 

a célokkal össze nem egyeztethető módon; 

 

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre 

korlátozódjanak (adattakarékosság); 

 

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság); 

 

(e) olyan formában tárolja, amely az Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság); 

 

Továbbá oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg). 

 

5. Az adatkezelés célja, időtartama, valamint a kezelt adatok köre  

 

(a) Platypus: A Finlit Story regisztrációja (applikáció és weboldal):  

 Az App Store-ból és a Play Áruházból ingyenesen letölthető és használható Platypus: 

A Finlit Story játék applikáció saját felületéről is elérhető a weboldal, ahol a játék 

teljeskörű használatához szükséges regisztráció elvégezhető az alábbi módon: 

A regisztrációs felületen a következő adatokat kérjük be: 

Vezetéknév, keresztnév, szabadon választott felhasználónév (érdemes fantázianevet 

használni), születési év és hónap. Az iskola települését és magát az iskolát beépített 

adatbázisból lehet kiválasztani (legördülő listából). A regisztráció véglegesítéséhez 

szükség van egy élő e-mail cím megadására, valamint egy kellően biztonságos, legalább 

8 karakterből álló, jól megválasztott jelszóra! 

A regisztráció elvégezhető Instagram vagy Google fiók használatával is. 

A fenti adatokat közvetlenül a felhasználótól (érintett) kérjük be a regisztrációs 

folyamat során, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ’érintetti 

hozzájárulás’ jogalappal, ahol is az érintett önkéntes hozzájárulását adja 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében 16. életévüket be nem töltött 

gyermek esetén a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 

mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet 

gyakorló adta meg, illetve engedélyezte! 

A 16. életévüket betöltött gyermekek hozzájárulásukat megadhatják saját 

nevükben, nincs szükség szülői nyilatkozatra esetükben! 



 

A regisztráció során bekért adatok szükségesek ahhoz, hogy a felhasználói fiók 

használója teljes jogú hozzáférést kapjon a játék és a szolgáltatások összes funkciójához, 

valamint részt vehessen egyedül vagy akár társaival együtt az Élménybolt oldalon 

található értékes ajándéktárgyak, közösségi programok megszerzésében! 

Az adatkezelő biztosítja a regisztráció során megadott személyes adatok biztonságát, 

azokat egyéb célokra nem használja fel, harmadik fél számára nem adja át!  

A regisztráció menete: 

- Töltsük ki a ’Fiók létrehozása’ oldalt a kért adatokkal. 

- Pipáljuk be az (Adatvédelmi tájékoztatót megismertem) sort. 

- Kattintsunk a Fiók létrehozása gombra. 

Ezt követően a weboldal a következőkről tájékoztatja a felhasználót: 

- Töltsd le a Platypus mobiljátékot iOS vagy Android telefonodra! 

- Játék közben szerezz minél több szintetikus sushit! 

- Az alkalmazás Sushi transzport funkciója segítségével a játékban megszerzett 

sushikat töltsd fel a portálra! 

A játék során a játékos úgynevezett sushi-kat (pontokat) szerezhet, amelyekkel 

különböző ajándéktárgyakra, élményekkel teli közösségi programokra licitálhat a 

weboldalon (Élménybolt) keresztül. Sikeres licit esetén az ajándék átadását megelőzően 

meg kell bizonyosodnunk, hogy valóban az a diák jelentkezik-e az ajándékért, aki azt a 

licit során megnyerte vagy virtuálisan megvásárolta a pontjait felhasználva. Ehhez a 

diákigazolvány „pillanatnyi” feltöltésére van szükség. A feltöltést követően egy admin 

végzi el az ellenőrzést, majd ezt követően a feltöltött képeket visszavonhatatlanul törli 

a rendszerből, a továbbiakban nincs rájuk szükség, nem tároljuk és nem is használjuk 

fel őket további adatkezelésre!  

A legfontosabb lépés 16 év alatti felhasználók esetében a szülői nyilatkozat 

letöltése, amit a szülőkkel kell kitöltetni és aláíratni, majd ezt követően 

visszatölteni! Ennek hiányában a 16 évnél fiatalabb felhasználó nem használhatja 

a létrehozott profilját! 

A regisztráció során megadott e-mail címre küldtünk egy megerősítő e-mailt. Az ebben 

az üzenetben található gombra kattintva kell megerősíteni a regisztráció során megadott 

e-mail címet. Erre a lépésre is szükség van ahhoz, hogy a létrehozott felhasználói fiók 

(profil) teljeskörűen használható legyen! 

Az adatkezelés célja tehát a gyermekek számára nyújtott élmény (játék az 

applikációval, ajándéktárgyakért való licitálás, új ismeretek megszerzése, röviden: 

élményekkel teli játszva tanulás az online térben). Ehhez szükséges felhasználói fiók 

regisztrálása, amelyekhez elengedhetetlen néhány személyes adat megadása, de ezeket 

az adatokat a GDPR által meghatározott módon célhoz kötötten, teljes biztonság mellet, 

komoly körültekintéssel kezeljük! 

Az adatkezelés időtartama 

A regisztráció során megadott felhasználói és profil adatokat az adatkezelő 

(Üzemeltető) az adott ügyfélfiók fennállásáig kezeli. A fiókban a regisztrált felhasználó 



 

módosíthatja saját adatait, illetve saját maga is törölheti profilját vagy erre az 

adatkezelőt is megkérheti. 

(b) Tréningre, eseményre jelentkezés, valamint pályázat benyújtása az Alapítványi 

honlapon: 

A weboldal lehetőséget nyújt az oldal látogatói számára, hogy tréningekre, eseményekre 

jelentkezzenek, valamint az OTP Fáy András Alapítvány által meghirdetett 

pályázatokra online benyújthassák pályamunkáikat.  

 Tréningre jelentkezés menete: 

 Weboldalon a Tréningek menüpontra kattintva találhatóak aktuális tréningjeink, 

melyekről bővebb információkat is szerezhetnek az érdeklődők és lehetőségük van a 

JELENTKEZÉS gombra kattintva azonnal jelentkezni az adott tréningre. Jelentkezni 

lehet továbbá a KAPCSOLAT menüponton belül a Tréningre jelentkezem opcióra 

kattintva, ahol az alábbi adatok megadására van szükség a sikeres jelentkezéshez: 

- Ki kell választani a legördülő menüből a tréning címét 

- Meg kell adni a jelentkezőnek saját nevét 

- Ki kell választani, hogy pedagógusként vagy szülőként jelentkezik 

- Szükség van e-mail címe és telefonszáma megadására, hogy 

oktatásszervezőink fel tudják venni Önnel a kapcsolatot a tréninggel 

kapcsolatos további ügyintézés miatt 

- Kérjük, adja meg a célcsoport korosztályát is 

- Írja be a jelentkezők létszámát 

- Adja meg az intézmény nevét 

- Megjegyzés mező kitöltése tetszőleges és opcionális 

- Opcionálisan lehetőség van fájlok csatolására is 25MB-os fájlméretig 

- Jelentkezés elküldése gomb megnyomása előtt kérjük, pipálja be az 

’Elfogadom az Adatkezelési szabályzatot’ sort, a (hozzájárulok adataim 

kezeléséhez sort) és pipálja be a ’Nem vagyok robot’ rubrikát 

A jelentkezés során előforduló személyes adatok (név, e-mail cím és telefonszám) 

kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott érintetti 

hozzájárulás biztosít jogalapot.  

Az adatkezelés ideje a tréning megvalósulásáig tart. Ezt követően a regisztrált adatok 

törlésre kerülnek. Amennyiben más tréning felől is érdeklődnek, arra új jelentkezést 

szükséges leadni! 

FONTOS! Tréningre csak pedagógus vagy szülő adhat le jelentkezést, gyermek (főleg 

16 évnél fiatalabb gyermek) saját nevében nem jelentkezhet! 

Eseményre jelentkezés menete: 

Weboldalon az Események menüpontra kattintva találhatóak aktuális eseményeink, 

melyekről bővebb információkat is szerezhetnek az érdeklődők és lehetőségük van az 

ÉRDEKEL AZ ESEMÉNY gombra kattintva azonnal jelentkezni az adott eseményre. 

Jelentkezni lehet továbbá a KAPCSOLAT menüponton belül az Eseményre jelentkezem 



 

opcióra kattintva, ahol az alábbi adatok megadására van szükség a sikeres 

jelentkezéshez: 

- Ki kell választani a legördülő menüből az aktuális esemény címét 

- Meg kell adni a jelentkezőnek saját nevét 

- Írja be a jelentkezők létszámát 

- Szükség van e-mail címe és telefonszáma megadására, hogy 

rendezvényszervezőink fel tudják venni Önnel a kapcsolatot az eseménnyel 

kapcsolatos további ügyintézés miatt 

- Adja meg az intézmény nevét 

- Megjegyzés mező kitöltése tetszőleges és opcionális 

- Az Érdeklődés elküldése gomb megnyomása előtt kérjük, pipálja be az 

’Elfogadom az Adatkezelési szabályzatot’ sort, a (hozzájárulok adataim 

kezeléséhez sort) és pipálja be a ’Nem vagyok robot’ rubrikát 

A jelentkezés során előforduló személyes adatok (név, e-mail cím és telefonszám) 

kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott érintetti 

hozzájárulás biztosít jogalapot.  

Az adatkezelés ideje az esemény megvalósulásáig tart. Ezt követően a regisztrált adatok 

törlésre kerülnek. Amennyiben más esemény felől is érdeklődnek, arra új jelentkezést 

szükséges leadni! 

FONTOS! Eseményre 16 évnél fiatalabb gyermek saját nevében nem jelentkezhet! 

Pályázatok benyújtásának menete: 

Weboldalon a Pályázatok menüpontra kattintva találhatóak aktuális pályázataink, 

melyekről bővebb információkat is szerezhetnek az érdeklődők és lehetőségük van a 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA gombra kattintva azonnal elküldeni számunkra 

pályázatát. Pályázatot benyújthat továbbá a KAPCSOLAT menüponton belül a Pályázat 

benyújtása opcióra kattintva, ahol az alábbi adatok megadására van szükség a sikeres 

pályázáshoz: 

- Ki kell választani a legördülő menüből az aktuális pályázat címét 

- Meg kell adni a pályázónak saját nevét 

- Adja meg az intézmény nevét 

- Szükség van e-mail címe és telefonszáma megadására, hogy fel tudjuk venni 

Önnel a kapcsolatot az pályázattal kapcsolatos további ügyintézés miatt 

- Megjegyzés mező kitöltése tetszőleges és opcionális 

- Lehetőség van fájlok csatolására is 25MB-os fájlméretig 

- A Pályázat beküldése gomb megnyomása előtt kérjük, pipálja be az 

’Elfogadom az Adatkezelési szabályzatot’ sort, a (hozzájárulok adataim 

kezeléséhez sort) és pipálja be a ’Nem vagyok robot’ rubrikát 

A pályázat benyújtása során előforduló személyes adatok (név, e-mail cím és 

telefonszám) kezeléséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott 

érintetti hozzájárulás biztosít jogalapot.  

Az adatkezelés ideje a pályázat lezárulásáig, elbírálásáig, az eredmény kihirdetéséig tart. 

Ezt követően a regisztrált adatok törlésre kerülnek.  



 

FONTOS! Pályázatot 16 évnél fiatalabb gyermek saját nevében nem nyújthat be! 

6. Kik férhetnek hozzá a kezelt adatokhoz? 

Elsősorban az adminok, részlegesen az Alapítvány oktatás és rendezvény szervezői. 

7. Adatfeldolgozás és adatbiztonság: 

Az OTP Fáy András Alapítvány és a Google Ireland Ltd. között együttműködési és 

adatfeldolgozói szerződés van érvényben. Ennek értelmében a Google frankfurti (Google 

Germany GmbH) adatközpontjában történik az online adatok tárolása. Mivel földrajzilag az 

EU területén van ezért természetesen vonatkozik rá a GDPR minden előírása, amiknek a 

Google frankfurti adatközpontja teljes mértékben megfelel. A Google csoport tagjaként a 

frankfurti adatközpont az adatokat csak számítástechnikai eszközökön keresztül továbbítja, 

tárolja és azokon számításokat végez, de csak és kizárólag az ügyfél utasítására, az 

adatokhoz semmilyen közvetlen hozzáférése nincs! 

 

A Google GDPR-ra vonatkozó szabályzata és rendelkezése az alábbi linken olvasható angol 

nyelven: https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

 

A Google adatkezelési és adatfeldolgozói szabályzata pedig itt olvasható angol nyelven: 

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms 

 

Adatbiztonságról IoT-rendszerekbe implementált hardveres biztonságtechnikai megoldások 

gondoskodnak. A Google Cloud Platformmal közösen végzett munka során a Microchip egy 

JSON Web Token (JWT)-alapú hitelesítési rendszert implementált, amelynek alapja a Cloud 

IoT Core és a Microchip ATECC608A CryptoAuthentication™ eszköze, amely egy ARM® 

Cortex®-M0+ alapú SAM D21 mikrovezérlő, a népszerű ATWINC1500 Wi-Fi® modullal 

megtámogatva. 

 

FONTOS: A fent nevezett AR applikációk használata nem függ személyes adatok 

megadásától, az alkalmazások nem is kérnek be semmilyen adatot a felhasználóktól, 

így azok esetében nem valósul meg adatkezelés! 

8. Speciális érintetti jogok (a hozzájárulás visszavonása) 

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását 

bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet 

erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell 

lehetővé tenni, mint annak megadását. 

 

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai 

Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa 

kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos 

intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek (pl. hozzájárulás 

visszavonása, adatok helyesbítése, törlése, stb) megtiltására vonatkozó kérelmeket is: 

(a) E-mail: info@otpfayalapitvany.hu; adatvedelem@okkozpont.hu 

(b) Ideiglenes postai cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., 8. emelet. 

A Felhasználó jogosult  

https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms
mailto:info@otpfayalapitvany.hu
mailto:adatvedelem@okkozpont.hu


 

(a) arra, hogy személyes adatai tekintetében az Üzemeltetőtől, mint 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 számos információhoz (pl. adatkezelés célja, a kezelt adatok kategóriái, a 

kezelt adatok másolata stb.) hozzáférést kapjon. 

Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte be, az 

érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat: 

az adatkezelő és esetleges képviselője kilétét, elérhetőségét, az adatvédelmi tisztviselő 

elérhetőségét, a személyes adatok tervezett kezelésének célját, az adatkezelés  

jogalapját, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, 

illetve címzettek kategóriáit, annak tényét, ha az adatkezelő harmadik országbeli címzett 

vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

Az adatkezelő továbbá az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve 

tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges kiegészítő információkat 

(pl.: adatok megőrzésének időtartama, adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, 

amennyiben az adatkezelés e jogalapon alapul, panasz benyújtásának joga, a személyes 

adatok forrása); 

(b) személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését kérni; 

(c) arra, hogy bizonyos keretek között adatai törlését kérje, ha például azok kezelése már 

nem szükséges azon célból, amelyre azokat az Üzemeltető gyűjtötte, vagy a Felhasználó 

az adatkezeléshez való hozzájárulását már visszavonta. A Felhasználó abban az esetben 

is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes 

adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az Üzemeltető az adatokat jogellenesen 

kezelte, vagy amennyiben az Üzemeltető köteles személyes adatait törölni. Az 

Üzemeltető bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, 

melyről a Felhasználó megfelelően tájékoztatásra kerül; 

(d) személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az Üzemeltető, 

vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Felhasználó azért tiltakozik az adatkezelés ellen, 

mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az 

Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Felhasználó abban az 

esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az Üzemeltető közvetlen üzletszerzés, 

piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli; 

(e) arra, hogy adatai kezelésének korlátozását kérje bizonyos esetekben, ha pl. az 

adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését; 

(f) arra, hogy a rá vonatkozó, az Üzemeltető által hozzájárulása alapján kezelt adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy kérheti 

azok másik adatkezelőnek történő továbbítását is; 

(g) bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a 

Felhasználó személyes adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulásán alapszik. 

Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett 

adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 



 

Az érintett Felhasználónak jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie az 

Üzemeltetővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Felhasználó ezt nem 

kívánja, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), vagy 

a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti 

tagállamban illetékes más adatvédelmi hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni. 

A NAIH elérhetőségei: 

 

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

Az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva, írásban vagy más módon – az érintett kérésére, 

személyazonosságának más módon való igazolását követően szóban - ad tájékoztatást. A 

tájékoztatás ingyenes, azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 

különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Üzemeltető 3.000,- azaz háromezer Ft összegű 

díjat állapíthat meg a GDPR 12. cikk (5) bekezdés a) pontja alapján. 

10. Egyéb információk 

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait minden esetben a hatályos magyar illetve 

uniós jogszabályoknak, különösen a GDPR-nak megfelelően kezeli. 

11. A Tájékoztató módosítása 

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására. Az adatkezelő 

a módosításról a Portálon rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja az érintetteket. 

 

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

