Adatkezelési tájékoztató
A jelen Adatkezelési tájékoztató a www.jogviszonystrategia.hu oldalt üzemeltető Szörényi Marianna
Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) által ügyfeleinek (a továbbiakban: ÉrinteH)
tekintetében a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzeH adatkezelésre
vonatkozik.
Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője Szörényi Marianna egyéni vállalkozó
Székhelye: 2230 Gyömrő, Szent Imre út 30.
Adószám: 69412105-1-33
Képviseli: Szörényi Marianna
Telefonszám: +36 70 5253617
E-mail cím: info@berugyek.hu
Az Adatkezelő a személyes adatokat – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
(a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb
jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján – a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Az Adatkezelő elkötelezeH ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának fszteletben tartását. Az Adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései közöH
meghatározoH fogalmak szerint értelmezendők.
A tájékoztató értelmezéséhez fontos tudni, hogy mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak
minősül az Önre, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján
azonosítoHá vagy azonosíthatóvá válik. Ilyen személyes adatnak minősül többek közöH a neve,
telefonszáma, e-mail címe, címe is.
Az ÉrinteH által megadoH ill. megosztoH tartalomért, a személyes adatok valódiságáért,
megfelelőségéért és pontosságáért az ÉrinteH felel. Az adatközlés hiányosságaiért és a hibásan
megadoH adatokból adódó következményekért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, felelősségét e
tekintetben az Adatkezelő kifejezeHen kizárja.
Az ÉrinteH jogosult az Adatkezelőhöz intézeH írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adoH
hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni az
info@berugyek.hu e-mail címen keresztül.
A www.jogviszonystrategia.hu oldalon megado7 e-mail címen a szolgáltatások iránt érdeklődő
személyek esetében a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Vezetéknév
Keresztnév

az ÉrinteHek azonosítása, kapcsolaHartás,
tájékoztatás

E-mail cím

kapcsolaHartás az ÉrinteHel, tájékoztatás

Telefonszám

kapcsolaHartás az ÉrinteHel, tájékoztatás

Regisztráció során az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok
hiányában nem tudja megvásárolni az oldalon elérhető termékeket, illetve szolgáltatásokat.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Vezetéknév
Keresztnév

az ÉrinteHek azonosítása, nyilvántartása, egymástól
való megkülönböztetése

Számlázási és szállítási címek:
Név, cégnév, irányítószám, helyiség, utca,
házszám

a vásárlás és a ﬁzetés dokumentálása, a számviteli
kötelezeHség teljesítése, a megrendelt termék
(illetve szolgáltatás) teljesítése

E-mail cím

az ÉrinteH, mint vásárló beazonosítása és a vele
való kapcsolaHartás

Telefonszám

az ÉrinteH, mint vásárló beazonosítása és a vele
való kapcsolaHartás

Hírlevél feliratkozás során az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Hírlevelekre egyrészt a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül is fel
lehet iratkozni. Az adatkezelés fő célja, hogy az ÉrinteHek részére az Adatkezelő markefng tartalmú
megkereséseket küldjön. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő
nyilvántartást vezet azon természetes személyekről, akik a hírlevél-szolgáltatásra feliratkoztak. A
nyilvántartásban nem szereplő természetes személyek részére az Adatkezelő nem küld hírleveleket.
Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok
hiányában nem tudjuk termékeinkről, szolgáltatásainkról, ajánlatainkról tájékoztatni.
A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Vezetéknév
Keresztnév

az ÉrinteHek azonosítása, nyilvántartása, egymástól
való megkülönböztetése

E-mail cím

az ÉrinteH, mint feliratkozoH beazonosítása és
részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési
illetve markefng célú megkeresést is tartalmazó emailt (pl. hírleveleket és eDM-et) küldjünk a
termékeinkre, ill. szolgáltatásainkra vonatkozóan

Telefonszám

az ÉrinteH, mint vásárló beazonosítása és a vele
való kapcsolaHartás

Az adatkezelések jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az ÉrinteHek előzetes
tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezeH hozzájárulása. Az ÉrinteH az Adatkezelővel történő
kapcsolat felvételével ill. az online termékértékesítés igénybevétele esetén a személyes adatainak
megadásával egyidejűleg megerősíf, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési
Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és
önkéntesen, tájékozoHan, határozoHan hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő részére önkéntesen
megadoH személyes és harmadik féltől származó személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban
meghatározoH célok érdekében kezelje a GDPR és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei közöH.
Az online termékértékesítés igénybevétele esetén továbbá, a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján a vásárlás és a ﬁzetés dokumentálása, a számviteli kötelezeHség
teljesítése, valamint a számlakiállítás és a ﬁzetés lebonyolítása során jogi kötelezeHség teljesítése a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§
alapján.
Hírlevél feliratkozás alkalmával a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az ÉrinteHek
előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes és kifejezeH hozzájárulása melleH az Eker. tv. 13/A. §- a,
valamint a Grt. 6. § (1) bekezdését is ﬁgyelembe vesszük.
Az adatkezelések időtartama
Az Adatkezelő az ÉrinteHek személyes adatait a kapcsolat felvételt követően legfeljebb 1 évig kezeli
azzal, hogy az ÉrinteH bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az adatai kezeléséhez. Ilyen esetben
az Adatkezelő törli az ÉrinteH valamennyi személyes adatát.
Online termékértékesítés igénybevétele esetén, a szerződés teljesítéséig, illetve a vásárlás időpontját
követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő
az ÉrinteH hozzájárulásától függetlenül 8 év múlva törli.
Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés az ÉrinteH hozzájárulásának visszavonásáig történik. A
hozzájárulás a info@berugyek.hu email címre küldöH emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre
kapntva bármikor vissza lehet vonni.
Ada6eldolgozás
A személyes adatokhoz az Adatkezelő azon munkatársai, megbízoHjai illetve ezen tájékoztatóban
megnevezeH Adaqeldolgozói férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges.
A jogviszonystrategia.hu tárhelyszolgáltatója az HETZNER Online GmbH székhelye: Industriestr 25.
91710 Gunzenhausen, Germany, adószáma: DE 812871812
Online ﬁzetési szolgáltatást nyújtó adaqeldolgozó a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark
sétány 1. I. épület 5. emelet 5., holnap: www.barion.hu, adatvédelmi fsztségviselő: Noszlopi Botond,
e-mail: adatvedelem@barion.com, telefon: +36 1 464 70 99)
Online számlázást nyújtó adaqeldolgozó az Octonull Kt (1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet,
honlap: www.billingo.hu, telefonszám: 06 70 904 8287, e-mail: hello@billingo.hu, adaqelelős: Bartal
Anita)
Online hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó adaqeldolgozó a MailerLite (Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius
03108, Litvánia, honlap: www.mailerlite.com, e-mail: info@mailerlite.com)

Bank szolgáltatást nyújtó adaqeldolgozó a Gránit Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. ,
honlap: www.granitbank.hu, adatvédelmi fsztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma: Horváth
Marcell André, dpo@granitbank.hu, +36 1 235 5912)
A logiszfkai és a szállítási feladatokat Adatkezelő megbízoHja, a TUAN Kiadó Kt. (székhely: 1062
Budapest, Andrássy út 86.; 10894246-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-683899, honlap: www.tuan.hu,
adatvédelmi fsztviselő: Bajer Tibor, e-mail: tuan@tuan.hu, telefon: +36 30 212 5177) látja el.
Cookie (sü;) tájékoztató
Szörényi Marianna Egyéni Vállalkozó által üzemelteteH jogviszonystrategia.hu honlap süfket (angolul:
„cookie”) használ a honlap működése, a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, és a
weboldal forgalom elemzésének érdekében.
Mi a sü;?
A süfk olyan kis szöveges fájlok, amelyek egy adoH honlapon vagy alkalmazásban történt látogatás
alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében vagy a készülékén. A süfk lehetővé teszik, hogy az
adoH honlap a látogatót a következő látogatásakor felismerje, és ez által biztonsági, kényelmi
funkciókat biztosítson és javítsa a felhasználói élményt az oldal böngészése közben.
A weboldal ezen süfk nélkül nem tud megfelelően működni.
Az alapműködést biztosító süfk:
Az elengedhetetlen süfk a weboldal használhatóságát segífk azáltal, hogy engedélyeznek olyan
alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció.
Az alapműködést biztosító süfk közöH vannak olyanok, amelyek törlődnek amint Ön bezárja a
böngészőt (munkamenet süfk), míg másokat az Ön gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok
mentési időtartama le nem jár vagy azokat nem törli (állandó süfk).
Stafszfkai célú süfk:
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a stafszfkai süfk segítenek a
weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogy a felhasználók miként használják az adoH
honlapot.
A stafszfkai célú süfk a felhasználó eszközein a honlapok böngészése során automafkusan
elhelyezésre kerülnek.
A modern böngészők engedélyezik a "süf beállítások" módosítását. A böngészők egy része
alapértelmezeHként automafkusan elfogadja a "süfket", de ez a beállítás is megváltoztatható annak
érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automafkus elfogadást. Átállítás
esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a "süfk beállításának" választási
lehetőségét.
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy mivel a "süfk" célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak
támogatása, valamint megkönnyítése, a "süfk" lefltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató
képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a
tervezeHől eltérően működhet a böngészőben.
Facebook-pixel (Facebook cookie)
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról,
célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók
honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szaboH

ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát
iH tanulmányozhatja: hHps://www.facebook.com/privacy/explanafon
Google AdWords
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein
belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc.
elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez
szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozoH, és nem
tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a
Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kapntoH.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain
keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják,
hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós stafszfkákat
készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kapntó és konverziókövető címkével ellátoH
oldalra továbbítoH felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,
melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében lefltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési stafszfkákban.
További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: hHps://
policies.google.com/privacy?hl=hu
Google Analy;cs
Ez a honlap a Google Analyfcs alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző
szolgáltatása. A Google Analyfcs úgynevezeH „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a
számítógépére mentenek, így elősegífk Felhasználó által látogatoH weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozoH információk rendszerint a
Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali akfválásával a
Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíf.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és oHani lerövidítésére
csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az
információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap akfvitásával összefüggő jelentéseket készítsen,
valamint, hogy a weboldal- és az internethasználaHal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analyfcs keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbítoH IP-címet nem vezef össze
a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával
megakadályozhatja, azonban felhívjuk ﬁgyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében,
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel
gondoskodik.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazoH informafkai
eszközöket úgy választja meg és üzemeltef, hogy a kezelt adat:
•

az arra feljogosítoHak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•

hitelessége és hitelesítése biztosítoH (adatkezelés hitelessége);

•

változatlansága igazolható (adafntegritás);

•

a jogosulatlan hozzáférés ellen védeH (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
•

a ftkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

•

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;

•

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

ÉrinteI jogai
Az ÉrinteH az Adatkezelő adatainál megadoH elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet
az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:
•

milyen személyes adatait,

•

milyen jogalapon,

•

milyen adatkezelési cél miaH,

•

milyen forrásból,

•

mennyi ideig kezeli,

•

Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítoH
hozzáférést vagy kinek továbbítoHa a személyes adatait.

Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az
ÉrinteH részére, kivéve, ha azt az ÉrinteH nem írásban, hanem papíralapon kéri. Szóbeli
tájékoztatást telefonon keresztül az Adatkezelő nem ad.
Az ÉrinteH jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén
az info@berugyek.hu e-mail címen vagy a 2230 Gyömrő, Szent Imre út 30. postai címen.

Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről
írásban értesíf az ÉrinteHet.
Az ÉrinteH az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
•

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöHék vagy
más módon kezelték;

•

az érinteH visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;

•

az érinteH fltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;

•

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezeHség teljesítéséhez törölni kell;

•

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinf kötelezeHség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházoH közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzeH feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy stafszfkai célból, közérdek alapján; vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az ÉrinteH kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
•

az érinteH vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;

•

az adatkezelés jogellenes, és az érinteH ellenzi az adatok törlését, és ehelyeH kéri azok
felhasználásának korlátozását;

•

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érinteH igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy

•

az érinteH fltakozoH az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érinteH jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érinteH
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érinteHet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érinteH jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátoH
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az ÉrinteH fltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezeHség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
•

valamint a törvényben meghatározoH egyéb esetben.

Az Adatkezelő a fltakozást a kérelem benyújtásától számítoH legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozoHsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az ÉrinteH az Adatkezelő döntésével nem ért
egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenf határidőt elmulasztja, az ÉrinteH – a döntés közlésétől,
illetve a határidő utolsó napjától számítoH 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Jogorvosla; lehetőségek
A Hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érinteH jogosult arra,
hogy panaszt tegyen az adtavédelmi Hatóságnál, ha az ÉrinteH megítélése szerint a rá vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérf az uniós rendeletet. A Hatóság, amelyhez a panaszt
benyújtoHák, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és
annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslaHal élni.
Amennyiben az ÉrinteH szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízoH Adaqeldolgozó
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követeH el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzef Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye
kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.
A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyelef hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érinteHet az általa benyújtoH panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az adatkezelővel vagy az adaqeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:
A közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük Hatóságnál történő
panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érinteH hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő
kezelése következtében megsérteHék a rendelet szerinf jogait.
Kártérítési jog:
Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni
kárt szenvedeH, az elszenvedeH kárért az adatkezelőtől vagy az adaqeldolgozótól kártérítésre

jogosult. Az adatkezelésben érinteH valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan
kárért, amelyet a GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozoH. Az adaqeldolgozó csak abban az
esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozoH károkért, ha nem tartoHa be az a
rendeletben meghatározoH, kifejezeHen az adaqeldolgozókat terhelő kötelezeHségeket, vagy ha
az Adatkezelő jogszerű utasításait ﬁgyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az
Adatkezelő, illetve az Adaqeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Ha több Adatkezelő vagy több adaqeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adaqeldolgozó
érinteH ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozoH
károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adaqeldolgozó az érinteH tényleges kártérítésének
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely Adatkezelő
vagy adaqeldolgozó teljes kártérítést ﬁzeteH az elszenvedeH kárért, jogosult arra, hogy az
ugyanazon adatkezelésben érinteH többi adatkezelőtől vagy adaqeldolgozótól visszaigényelje a
kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük mértékének.
Panasszal a Nemzef Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.
A NAIH elérhetősége:
Név:
Székhely:
Postacím:
Honlap:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Nemzef Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf. 5.
hHp://www.naih.hu
06-1/391-1400
06-1/391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a www.berugyek.hu honlapon
keresztül történő előzetes értesítése melleH egyoldalúan módosítsa, különösen, de nem
kizárólagosan jogszabályváltozás esetén. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek
hatályba az ÉrinteHel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen az ÉrinteH fltakozik.
Amennyiben bármely személy az Adatkezelő szolgáltatása igénybevételéhez harmadik fél adatait
adta meg, melynek során bármilyen módon kárt okozoH, Adatkezelő jogosult az adoH személlyel
szembeni kártérítés érvényesítésére.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020. január 20.

