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I.

BEVEZETÉS

Az A.U.V. 2000 Reklám és Marketing Iroda Kft. (székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 139.) (a
továbbiakban A.U.V. 2000 Kft., adatkezelő, szolgáltató) kiemelten fontosnak tartja felhasználói és
partnerei személyes adatainak védelmét a www.ingyenesonlineangol.hu honlap működtetése során.
Jelen adatvédelmi tájékoztatóban összefoglalja a személyes adatok védelmére vonatkozó eljárását,
tájékoztatja felhasználóit és partnereit a személyes adataikkal kapcsolatos az A.U.V. 2000 Kft., mint
adatkezelő adatkezelése során őket megillető jogokról.
Az A.U.V. 2000 Kft. jelen tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, kijelenti, hogy
adatkezelőként a hatályos jogszabályokban és jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak
szerint jár el, kötelezettséget vállal arra, hogy honlapjával kapcsolatos minden adatkezelésre a hatályos
jogszabályoknak megfelelőn kerül sor.
Az A.U.V. 2000 Kft. adatkezelési eljárása, alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
II.
ADATKEZELÉS
Az A.U.V. 2000 Kft. honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak,
amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése.
2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei
Név: A.U.V. 2000 Reklám és Marketing Iroda Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 139.
Cégjegyzékszám: 01-09-712245
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság
Adószám: 11454568-2-42
Telefon: 70-312-0196
E-mail:
Adatkezelési nyilvántartási száma: ...
2.2 Az adatkezelés célja
a) online angol nyelvű oktatási anyagok hozzáférhetővé tétele,
b) a megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,
c) a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése,
d) kapcsolatfelvétel,
e) hírlevél küldése,
f) marketing,
g) statisztika.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes
adatokat harmadik személynek csak az érintett előzetes hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik
az esetleges törvény alapján kötelező adattovábbításra.
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2.3 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Eker. tv. 13/A. §-a alapján a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője a nála
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
2.4 A kezelendő adatok meghatározása
Az A.U.V. 2000 Kft. honlapján történő regisztrációkor az alábbi adatok rögzítésére kerül sor:
a) vezetéknév
b) keresztnév
c) lakcím
d) telefonszám
e) foglalkozás
f) életkor
g) e-mail cím
h) felhasználói név és jelszó
i) lakcímtől való eltérés esetén számlázási cím.
Fenti adatok szükségesek az azonosításhoz, kapcsolatfelvételhez, számlázáshoz.
2.5 Az adatkezelés időtartama
Az A.U.V. 2000 Kft. a megadott személyes adatokat az érintett törlési kérelméig kezeli. Az adatok
törlését a felhasználó az A.U.V. 2000 Kft. jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott
elérhetőségein írásban kérheti. Az A.U.V. 2000 Kft. a törlést – amennyiben a felhasználónak nincs
tartozása az A.U.V. 2000 Kft. felé – a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül elvégzi.
2.6 Az adatok továbbítása
Adattovábbításra nem kerül sor, az adatokat az A.U.V. 2000 Kft. kizárólag saját működési körén belül
használja. Az adatkezelés során az érintettek személyes adatait kizárólag A.U.V. 2000 Kft.
munkavállalói, munkatársai jogosultak megismerni, akik a személyes adatokat kizárólag az adott
feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és a titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte
után is fennáll.
Kivételt képez, amennyiben a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § (1) bekezdése
alapján a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság keresi meg tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett az A.U.V. 2000 Kft.-t, mint adatkezelőt, aki
teljesíti az adatközlést, amennyiben a megkeresés csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozik, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és a megkeresésben az adatkezelés pontos
célját és a kért adatok körét megjelölték.

Adatkezelő szavatolja, hogy a személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja,
azokat kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott mértékben az itt meghatározott
személyek jogosultak kezelni.
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2.7 Adatfeldolgozó igénybevétele
A személyes adatok feldolgozását az A.U.V. 2000 Kft. végzi. Személyes adatok, adatfeldolgozás
céljából, harmadik személynek történő továbbítására nem kerül sor.
2.8 Adatvédelmi nyilvántartás
Az adatkezelés nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásra került, a nyilvántartásba vételi eljárás
folyamatban van az Avtv.-ben foglaltakkal összhangban, az Avtv. 28. §-ának megfelelően.
2.9 Tárolás módja, az adatkezelés biztonsága
Az A.U.V. 2000 Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint
az Interware Internet Szolgáltató ZRt. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., adószám:
12753200-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-044692) 1116 Hauszmann Alajos u. 3/A szám alatti
szervertermében találhatók. A szerver üzemeltetője: APPWORKS Informatikai Fejlesztő és
Szolgáltató Kft.
Az A.U.V. 2000 Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés lehetőségétől. Az A.U.V. 2000 Kft. és partnereinek informatikai rendszere
és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, természeti csapások, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
2.10 A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint
személyes adatainak kezelése ellen tiltakozási jog illeti meg.
Tájékoztatás:
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás iránti kérelmet az A.U.V. 2000 Kft. jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott
elérhetőségei valamelyikére kell írásban eljuttatni, amire a kérelem benyújtásától számított 15
munkanapon belül választ kap az érintett.
Helyesbítés:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését az A.U.V. 2000 Kft. jelen adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározott elérhetőségei valamelyikén írásban. Az A.U.V. 2000 Kft. a helyesbítést
– amennyiben az megalapozott – a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül elvégzi.
Törlés:
A személyes adatok törlésre kerülnek, ha kezelésük jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az
adatvédelmi biztos elrendelte.
Az érintett kérelmére történő törlésre a jelen adatvédelmi tájékoztató 2.5 pontja irányadó.
A helyesbítésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazok, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították, értesítést kapnak. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Tiltakozási jog:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
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a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az érintett személyes adatának kezelése ellen az A.U.V. 2000 Kft. jelen adatvédelmi tájékoztatóban
meghatározott elérhetőségei valamelyikén írásban tiltakozhat.
Az A.U.V. 2000 Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az A.U.V. 2000 Kft. az adatkezelést megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az A.U.V. 2000
Kft. döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint
bírósághoz fordulhat.
Az A.U.V. 2000 Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Mentesül a felelősség alól, ha a kárt
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban,
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
2.11 Jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv. valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja,
valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (Adatvédelmi Biztos Irodája, 1051 Budapest,
Nádor
u. 22.
postacím:
1387 Budapest Pf.
40., telefon: +36 1 475-7100,
+36 1 475-7186, fax: +36 1 269-3541, e-mail: adatved@obh.hu)
2.12 www.ingyenesonlineangol.hu honlap látogatóinak adatai
A honlapok látogatása során az A.U.V. 2000 Kft. a honlaplátogatók személyes adatait nem rögzíti (pl
IP cím).
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
cookie-t helyezhet el. A felhasználó a cookie-t saját számítógépéről törölheti, illetve beállíthatja
böngészőjét oly módon, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa.
2.13 Adatvédelmi tájékoztató elérése, módosítása
Az A.U.V. 2000 Kft. honlapjával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója, irányelvei a
http://www.ingyenesonlineangol.hu/html címen folyamatosan elérhetők.
Az A.U.V. 2000 Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót – partnerei, felhasználói
tájékoztatása mellett – egyoldalúan módosítsa.
III.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

3.1 Értelmező rendelkezések
3.1.1 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet;
3.1.2 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

-5-

3.1.3 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
3.1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
3.1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
3.1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
3.1.7 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
3.1.8 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
3.1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
3.1.10 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
tétele;
3.1.11 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
3.1.12 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
3.1.13 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
3.1.14 személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely
strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
3.1.15 adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
3.1.16 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
3.1.17 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
3.1.18 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3.1.19 információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére,
rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője
egyedileg fér hozzá;
3.1.20 szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet;
3.2 Adatvédelem
Adatkezelés:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
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a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem
igényel.
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az
érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező.
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel
módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor
továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a
harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,
mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett
személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy
azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani. Az
automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott
matematikai módszerről és annak lényegéről.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani
azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
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Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket
kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz
üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik.
Az érintett
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A személyes adatot törölni kell, ha az érintett kéri.
A személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi
biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni.
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