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Adatkezelési szabályzat 

- https://www.nemeth-informatika.com - 

 

PREAMBULUM 

 

Jelen szabályzat célja, hogy összefoglalja a https://www.nemeth-informatika.com/ 

(továbbiakban: a „Weboldal”) weboldalon, és/vagy ezen a weboldalon feltüntetett 

elérhetőségek valamelyikén, a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének 

elveit, és a vállalkozás adatkezelési politikáját, melyet mint adatkezelő, magára nézve 

kötelezően ismer el. 

 

A szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette 

figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános 

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

 

Jelen szabályzat a valamilyen minőségükben (ügyfél, partner, 3. személy) érintett természetes 

személyre vonatkozó személyes adatok adatkezelő általi adatkezelésre terjed ki, azokról ad 

tájékoztatást. 

 

Ellenkező tájékoztatás hiányában az adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki azon – a 

https://www.nemeth-informatika.com/ oldalon elhelyezett hirdetésekből eredő illetve ez által 

az érintett részéről igénybevett - szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek harmadik 

személyek (továbbiakban: „harmadik fél”) promócióihoz, nyereményjátékaihoz, 

szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. 

Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában az adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki 

olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen szabályzat 

hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a 

szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési szabályzatában foglalt 

rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Németh András e.v. semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

 

A Weboldal használata, illetve a személyes adatok megadása önkéntes, azonban az adatkezelő 

felhívja minden érintett figyelmét arra, hogy a Weboldal használatával az adott személy 

elfogadja a személyes adatainak a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. 

 

Az adatkezelő megfelelő technikai és folyamatszabályozási intézkedésekkel biztosítja az 

általa kezelt személyes adatok biztonságát, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. 

 

Az adatkezelő jelen szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja annak érdekében, hogy az 

megfeleljen az érintettek elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi 

előírásoknak. 
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I. FOGALMAK 

 

1.  „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; 

2.   „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 hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

4.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető; 

5.   „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; 

6.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

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

7.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 

tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

8.   „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; 

9.   „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; 

10.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 
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II. AZ ADATKEZELŐ 

 

 

A Weboldal tulajdonosa és működtetője Németh András e.v. 

 

Adatkezelő:  Németh András e.v. 

Képviselő/DPO: nincs 

Székhely:  9027 Győr, Stadion u. 11. 2/1. 

Adószám:   56744820-1-28 

Elérhetőségek: +36 30 639 2679; info@nemeth-informatika.com 

 

 

III.  AZ KEZELT ADATOK KÖRE 

 

Az adatkezelő a Weboldalon elhelyezett kapcsolat felvételi űrlap kitöltése és adatkezelőnek 

történő megküldése esetén az alábbi személyes adatokat kezeli: 

- az érintett neve 

- az érintett címe 

- az érintett e-mail címe 

- az érintett telefonszáma 

- az érintett által a kapcsolat felvételi űrlapon megadott egyéb személyes adat (megkeresés 

tárgya, problémák/események leírása, használt eszközök paraméterei) 

 

 

IV.  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

 

Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: 

- a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás; 

- egyedi felhasználói megkeresések kezelése, feldolgozása; 

- az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. 

 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban rögzített céloktól eltérő célokra 

nem használja fel. 

 

 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait főszabály szerint a kapcsolatfelvétel során az 

érintett által adott hozzájárulása alapján kezeli. (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont / 

Adatvédelmi Irányelv 7. cikk a) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Bizonyos 

esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például az 

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi 

Irányelv 7. cikk c) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az adatkezelő vagy harmadik 

személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont 

/ GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az adatkezelővel létrejött szerződés végrehajtása 

(Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont / GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pont). 
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A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, 

de a személyes adatok kezelése szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség vagy 

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke érvényesítése céljából, az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésében kifejtett feltételekkel. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, 

nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így 

rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatók, 

amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. 

 

 

VI.  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait – a jelen szabályzat V. pontjában rögzített 

kiegészítő szabályok figyelembe vétele mellett - addig kezeli, amíg az érintett az erre irányuló 

hozzájárulását vissza nem vonja vagy adatai törlését nem kéri. A hozzájárulás 

visszavonásának vagy törlés kérésének hiányában az adatkezelő az érintettek személyes 

adatait legfeljebb 10 évig, vagy amennyiben a kapcsolatfelvétel eredményeképpen 

szerződéskötésre kerül sor, a megkötött szerződésre irányadó megőrzési idő lejártáig kezeli, 

figyelemmel természetesen a jelen szabályzat V. pontjában rögzített kiegészítő szabályok 

szerinti esetleges további adatkezelésre. 

 

A számlákat az adatkezelő jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrzi. A 

számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje pedig szintén nyolc év. 

 

A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése öt év. 

 

 

VII. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS 

 

 

Az adatkezelő a szolgáltatásai biztosításához kapcsolódóan adott esetben külső szolgáltatókat 

vehet igénybe, amely külső szolgáltatókkal az adatkezelő együttműködik. A külső 

szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját 

adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az adatkezelő minden tőle telhetőt 

megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a 

jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott, 

vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel. Az adatkezelő a külső szolgáltatók 

számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatja a felhasználókat. 

 

Kapcsolatfelvételt - az adatkezelővel együttműködő kapcsolatfelvételt - könnyítő külső 

szolgáltatók: Facebook Inc., Google Inc., Microsoft Corporation. 

 

A webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók az esetlegesen részükre továbbított 

személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az adatkezelővel 

együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók: Facebook Inc., Google 

Inc., Microsoft Corporation, Wix.com /Németh András e.v. nem kezel és nem tárol 

webanalitikai adatokat rendszereiben és weboldalán. 
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Fizetést biztosító külső szolgáltatók, melyek a szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében 

igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve az elektronikus számlázási szolgáltatás 

használatához kapcsolódóan fizetést biztosító külső szolgáltatóval szerződik. A fizetést 

biztosító külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, 

bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt 

rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést 

biztosító külső szolgáltató honlapján érhető el. Az adatkezelővel együttműködő fizetést 

biztosító külső szolgáltatók: Számlázz.hu 

 

Tárhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a weboldalunk üzemeltetéséhez külső szolgáltatók 

szolgáltatásait tárhelyként vesszük igénybe. Weboldal és levelezés esetén: Wix.com, további 

levelezés, e-mail archiválás és fájlok tárolása esetén: Wix.com. 

 

A számlázással kapcsolatos törvényileg szabályozott, kötelezően alkalmazandó 

adatszolgáltatást és egyéb könyvelési folyamatokat, továbbá a könyveléshez kapcsolódó 

adminisztrációt a Sörös Renáta Egyéni Vállalkozó végzi megbízási szerződés alapján. 

 

Az adatkezelő mindemellett jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 

személyes adat továbbítására őt jogszabály, vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen 

adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető 

felelőssé. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a 

felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

 

 

VIII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI 

 

 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő 

tényekről és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az 

adatkezelés megkezdését megelőzően is. 

 

Hozzáférési jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ 

kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó 

információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan 

késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.  

 

 

 

A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan 

késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles 
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arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni 

bizonyos esetekben. 

 

Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz 

kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség 

teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos 

meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési 

állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a 

konkrét vitás helyzet is lehet. 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen 

kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel.  

 

Az adathordozhatósághoz 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. 

 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

kezelése ellen, ha az   

- adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha  

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges. 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 

automatizált adatkezelésen – profilalkotás is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett 

magánszemély ilyenkor kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást. 

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem 

nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 
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A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga) 

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – 

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

szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok 

kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet. 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 

hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

 

IX.  A JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS A JOGORVOSLAT 

 

Az érintett személyek az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kéréseiket, panaszaikat illetve 

kérdéseiket elküldhetik a info@nemeth-informatika.com e-mail címre. Az adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 

napon (1 hónap) belül tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló 

kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati 

lehetőségekről. 

 

Az érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az adatkezelő ellen.  A per az 

érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).  

Az érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az érintett nevében történő benyújtásával, 

bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő 

érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a 

magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a 

közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok 

vonatkozásában biztosított védelme.  

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti 

jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

panaszt benyújtani.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu;   

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;   

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; 

Telefon: +36-1-391-1400;  Fax: +36-1-391-1410; 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalú döntésével 

bármikor módosítsa. A felhasználó minden webes kapcsolatfelvétel esetén elfogadja a 

tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók 

beleegyezésének kikérésére nincs szükség. 

Az adatkezelő rögzíti, hogy a https://www.nemeth-informatika.com honlapon sütiket, 

valamint különböző kódokat használ a megfelelő működés, elemzések készítése, valamint az 

érintett számára releváns, személyre szabott ajánlatok összeállítása érdekében. Sütikre 

https://www.nemeth-informatika.com/
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vonatkozó szabályokat a fent említett honlapon megtalálható „Süti szabályzat” tartalmazza, 

amely ugyan egy külön dokumentumban került rögzítésre, ám az adatkezelő döntése alapján 

az a jelen adatkezelési szabályzat része és azzal érvényes illetve azzal együttesen 

értelmezendő.  

 


