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2 Bevezetés 

Az IB Controll Kft., mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament 

és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete, a GDPR rendelkezéseinek eleget téve a jelen 

Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzíti a Társaság által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elveket, szabályokat, melyeket magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 

megfelel a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban és az irányadó jogszabályokban 

meghatározott elvárásoknak. 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a http://ibcontroll.hu/  honlap 

üzemeltetése, valamint a Társaság által meghirdetett tehetségkutató és -gondozó 

programok lebonyolítása kapcsán az általa kezelt személyes adatok köréről, az 

adatkezelés során alkalmazott elvekről és gyakorlatról, valamint az Érintett jogairól és 

jogok gyakorlásának módjairól. 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Tehetségkutató és -gondozó programokban résztvevők 

személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi 

jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési 

tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

 

 

http://ibcontroll.hu/
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3 Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei 

Cégnév: IB Controll Informatikai Biztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft.  

Székhely/postacím: 6000 Kecskemét, Katona J. tér 18. II./209-212. 

Képviselő: Apáti László ügyvezető 

Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-123220 

Adószám: 23539198-2-03 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-55656/2012. 

Honlap cím: http://ibcontroll.hu/ 

E-mail cím: info@ibcontroll.hu 

Telefonszám: +36 76 329 292 

 

 

http://ibcontroll.hu/
mailto:info@ibcontroll.hu
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4 Fogalmak 

4.1 Érintett 

Érintett az a természetes személy, aki azonosított vagy azonosítható (pl. a szakmai 

gyakorlat, diákmunka, állás, a tehetségkutató és -gondozó programok iránt érdeklődő).  

4.2 Személyes adat 

Az Érintettre vonatkozó bármely információ, így különösen azok az adatok, amelyeket az 

Adatkezelő a honlapján való látogatáskor, a regisztrációs felületen, vagy a tehetségkutató 

és -gondozó programokra történő jelentkezési felületen (elektronikus vagy papír alapú) 

rögzít. 

4.3 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. 

4.4 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. 

4.5 Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
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4.6 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. 

4.7 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. 

4.8 Honlap, Facebook és Survey oldalak 

Az Adatkezelő üzemelteti a http://ibcontroll.hu/ honlapot, a https://hu-

hu.facebook.com/ibcontroll/ Facebook és a http://survey2.ibcontroll.hu/ kérdőív 

oldalakat.  

Az Adatkezelő a kérdőív üzemeltetése során a LimeSurvey GmbH, valamint a Facebook 

oldal üzemeltetése során a Facebook Inc. szolgáltatásait veszi igénybe. Ezen szolgáltatók 

rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a szolgáltatók saját adatvédelmi 

szabályzatában foglaltak az irányadók. 

4.9 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. 

 

 

http://ibcontroll.hu/
https://hu-hu.facebook.com/ibcontroll/
https://hu-hu.facebook.com/ibcontroll/
http://survey2.ibcontroll.hu/
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5 Az adatkezelés elvei, módjai 

5.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

Az Adatkezelő a jogszerűség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek 

megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő 

csak az Érintettek által önkéntesen megadott vagy az Érintettel történő együttműködési 

formától függően az irányadó jogszabályok által meghatározott adatokat kezeli a jelen 

tájékoztatóban leírt metódus szerint. 

5.2  Célhoz kötöttség elve 

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott 

célokból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon 

nem terjeszkedhet túl. 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, 

kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott Személyes 

adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

5.3 Adattakarékosság elve 

Az Adatkezelő a regisztrációs űrlap elkészítése, a honlap üzemeltetése során törekszik az 

adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns adatok bekérésére, amelyek az 

adatkezelés céljainak elérése érdekében feltétlen szükségesek. 

5.4 Pontosság elve 

A személyes adatok pontosságának érdekében a regisztrációs felületen megadott 

adatokat az Érintett a regisztrációt követően módosíthatja, helyesbítheti. 

Amennyiben az Érintett személy az adatok módosítása, helyesbítése során problémába 

ütközik, ennek tényét az Adatkezelővel a 2. ponton található elérhetőségeken tudja 

jelezni. 
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5.5 Korlátozott tárolhatóság elve 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési célok eléréséhez szükséges ideig (ld. 

7.4. pont és 11.3. pont) tárolja a szerverein, webes felületein.  

5.6 Integritás és bizalmas jelleg elve 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja 

nyilván, biztosítva, hogy az adatokat kizárólag munkavállalói, és egyéb az Adatkezelő 

érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg azzal, hogy a 

megjelölt személyek valamennyi esetben kötelesek a jelen Adatvédelmi tájékoztató 

előírásainak betartására.  

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több 

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb 

szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik 

különösen: 

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 

szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés 

védelem, hálózati védelem), 

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen 

belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos 

kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés),  

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem),  

• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen 

belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az 

ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról 

(archiválás, tűzvédelem). 
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A munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt 

vagy birtokukban lévő személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat - függetlenül az 

adatok rögzítésének módjától - kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
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6 Az irányadó jogszabályok 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az 

adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

• 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR vagy 

Rendelet), 

• a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 

• a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai 

gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 
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7 Tehetségkutató és tehetséggondozó programokkal 
kapcsolatos adatkezelés 

Az Adatkezelő társadalmi felelősségvállalásként jelentős hangsúlyt fektet az informatikai 

felsőoktatási képzés támogatására, melynek érdekében különböző tehetségkutató és 

tehetséggondozó programot (a továbbiakban: Tehetséggondozó Programok) hirdet meg.  

Ilyen Tehetséggondozó Program különösen: 

• IB Controll Informatikai Szakmai Ösztöndíj 

• Raspberry Kreatív program 

• Szakmai gyakorlati hely biztosítása 

• Diákmunka-lehetőség biztosítása 

• Gyakornoki program biztosítása 

• Diplomamunka, TDK munka támogatása 

• Álláslehetőség biztosítása (az Adatkezelőnél vagy szerződéses partnereinél) 

7.1 Az Érintettek köre 

A Honlapot és a Facebook oldalt látogató, valamint a Tehetséggondozó programokra 

jelentkező valamennyi Érintett. 

7.2 Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapot és Facebook oldalt meglátogató Érintettre 

vonatkozó Személyes adatot az Adatkezelő semmilyen formában nem gyűjt. (ld. bővebben 

a 9. pont Cookie-k (sütik) kezelése) 

Az Adatkezelő által meghirdetett Tehetséggondozó Programokra való jelentkezés és ezzel 

összefüggésben az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson 

alapuló, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása. Az Érintettek önként lépnek kapcsolatba 

az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként jelentkeznek és vesznek részt a 

Tehetséggondozó Programokban.  

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli, azokat 

más forrásból nem gyűjti. 

A Tehetséggondozó Programokra való jelentkezés mellett az Érintettnek lehetősége van 

Hírlevélre feliratkozni, melyben az Adatkezelő aktuális Tehetséggondozó Programjairól 

ad tájékoztatást. 
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Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által szervezett valamely Tehetséggondozó 

programra jelentkezik vagy regisztrál, és megadja az adatait, a jelen tájékoztatóban 

foglaltak szerint hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben az 

Adatkezelő kizárólag a program során megadott adatokat kezeli. 

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor az Adatkezelő a hozzájárulást az 

összes adatkezelési célra vonatkozóan külön-külön kéri megadni.  

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

A Tehetséggondozó programokban a kiválasztási vagy felvételi eljárást követően az 

adatkezelés jogalapja a kiválasztott vagy felvételt nyert Érintettekkel kötött szerződés, 

valamint a munkaügyi és számviteli szabályoknak való megfelelés. 

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása kötelező, ellenkező esetben a szerződés 

nem jöhet létre és az adott programban, pályázatban való részvétel az adatok hiányában 

kizáráshoz vezet. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő 

adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok 

harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől 

eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett 

előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

7.3 Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel 

az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen 

történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére 

kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 

elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 

és ideig kezelhető. 

Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap és a Facebook oldal üzemeltetése, és az 

Adatkezelő Tehetséggondozó Programjainak működtetése.  

Az adatkezelés célja a fentiek alapján: 

• az Érintett személyek azonosítása, az Érintettekkel való kapcsolatfelvétel, 

• az Érintett által választott Tehetséggondozó Programban való részvétel 

szempontjából szükséges adatainak nyilvántartása, 
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• az Érintett számára választásától függően szakmai gyakorlati hely, diákmunka 

vagy álláslehetőség ajánlása,  

• a kiválasztási eljárás lefolytatása,  

• a Tehetséggondozó Programok részeként az Adatkezelő magán-munkaközvetítői 

tevékenységet is ellát, melynek során elősegíti az Érintett és a potenciális 

munkáltató közötti kapcsolat kialakítását (az Érintett tájékoztatása az aktuális 

állásajánlatokról, a Munkáltató számára az alkalmas munkavállalók felkutatása, 

közvetítése), 

• az Érintettektől vélemény, beszámoló kérése a választott Tehetséggondozó 

Programra vonatkozó tapasztalataikról a program fejlesztése, népszerűsítése 

érdekében, 

• az Érintettek számára az Adatkezelő által kínált Tehetséggondozó Programok 

bemutatása, az aktuális programokról tájékoztatása (hírlevél), 

• az Érintettek jogainak védelme, 

• az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása. 

7.4 Az adatkezelés időtartama 

A Tehetséggondozó Programoknak két nagy csoportja van a résztvevők szempontjából: 

1. Az adott programra jelentkező Érintettek mindegyike részt vehet a programban 

(pl. Raspberry Kreatív program) 

2. Az adott programra bárki jelentkezhet, de a részvételt felvételi/kiválasztási eljárás 

előzi meg. 

A fentiek alapján az adatkezelés időtartama az alábbiak szerint alakul: 

Az 1. pont szerinti Tehetséggondozó Programokban résztvevő Érintettek adatait a 

programok időtartama alatt, illetve a program befejezését követő 1 évig kezeljük. 

A 2. pont szerinti Tehetséggondozó Programokban résztvevő Érintettek  

• amennyiben nem nyertek felvételt, ennek tényéről tájékoztatást kapnak. Ezen 

Érintettek adatai a felvételi eljárást követően manuálisan törlésre kerülnek, 

kivéve, ha az Érintett kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulását adja az 

adatok megőrzéséhez. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell 

kérni a jelentkezőtől. Az e-mailen kért hozzájárulás megadására a jelentkezőnek 30 

nap áll rendelkezésére. Amennyiben ezen időtartam alatt nem érkezik válasz, azt úgy 

tekintjük, hogy nem járult hozzá az adatai megőrzéséhez, így a 30 napos időtartamot 

követően adatai törlésre kerülnek. Hozzájárulás esetén az adatok megőrzésének 

időtartama a felvételi eljárás befejezését követő 1 év. 



 

 15/29. oldal 
 

Adatvédelmi tájékoztató 

• amennyiben felvételt nyertek, úgy ennek tényéről tájékoztatást kapnak. Ezen 

Érintettek adatait az Adatkezelő a Tehetséggondozó Program időtartama alatt 

kezeli és az adott Program befejezését követően manuálisan törli, kivéve, ha az 

Érintett kifejezett, önkéntes és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok 

megőrzéséhez. E hozzájárulást a Program lezárását követően kell kérni az 

Érintettől. Hozzájárulás esetén az adatok megőrzésének időtartama a Program 

befejezését követő 1 év. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek 

megőrzését jogszabály írja elő (pl. Számviteli tv., Munka tv., Szja tv.). Ez utóbbi 

esetekben az adatok megőrzésének határideje a jogszabály által előírt időtartam. 

Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatokat mindaddig megőrizzük, amíg az 

Érintett az adatok kezeléséhez való hozzájárulását vissza nem vonja. 

A fenti megőrzési határidők lejártát megelőző 1 hónapon belül Adatkezelő felveszi a 

kapcsolatot az Érintettel adategyeztetés, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás 

meghosszabbítása céljából. 

7.5 A kezelt adatok köre 

Az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az 

adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni. 

Ha a személyes adatok jogszerűen közölhetők más címzettel, a címzettel történő első 

közléskor arról az Érintettet tájékoztatni kell. Ha az Adatkezelő a személyes adatokat a 

gyűjtésük eredeti céljától eltérő célból kívánja kezelni, a további adatkezelést megelőzően 

az Érintettet erről az eltérő célról és minden egyéb szükséges tudnivalóról tájékoztatnia 

kell. 

Az Adatkezelő a 7.4. pontban megjelölt célok elérése érdekében az alábbi adatokat 

kezelheti: 

Személyes adatok: 

• családnév és keresztnév 

• e-mail cím 

• jelszó 

• telefonszám 

• születési hely, idő 

• anyja neve 

• lakcím 

• adóazonosító jel 

• TAJ-szám 

• bankszámlaszám 
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• fénykép 

Tanulmányokra vonatkozó adatok: 

• a képzőhely típusa (egyetem, középfokú képzés, stb.) 

• a képzőhely neve 

• a képzés típusa (BSc, MSc, gimnázium, stb.) 

• a szak neve 

• a specializáció/szakirány neve 

• a tanulmányok kezdeti dátuma 

• a tanulmányok tervezett végdátuma 

• NEPTUN-kód 

• képzési forma (nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, stb) 

• az aktuális félévben felvett kreditek száma 

• az előző félévben felvett kreditek száma 

• az előző féléves tanulmányi átlag 

• a kötelező tanulmányokon túlmutató szakmai/tanulmányi aktivitás(ok) ismertetése 

Szakmai tapasztalat: 

• a munkáltató neve 

• betöltött munkakör 

• munkavégzés időtartama 

• munkavégzés jellege (szakmai gyakorlat, diákmunka, teljes munkaidő, 

részmunkaidő stb.) 

Referenciamunkák: 

• az eddigi referenciamunkákról rövid beszámoló 

Kompetenciák: 

• idegennyelvi ismeretek (nyelv, nyelvtudás szintje) 

• programozási nyelv és keretrendszer ismeretek 

• hálózati ismeretek 

• ismert operációs rendszerek 

• ismert fejlesztő környezetek 

• ismert fejlesztő eszközök, programok (cam, cad szoftverek) 

Szakmai gyakorlat/diákmunka kezdési időpontjának megjelölése 

• a regisztráló terve a szakmai gyakorlat/diákmunka kezdési időpontját illetően 

Dokumentumok 

• önéletrajz (mely tartalmazhat fényképet) 

• motivációs levél 

• a jelentkező képesség- és készségfelmérő tesztjének eredménye 
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• a jelentkezőről készített feljegyzés (ha van) 

• a szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges fogadó nyilatkozat 

• a szakmai gyakorlat alatt végzett munkájáról készült értékelés 

• a szakmai gyakorlat letöltéséről szóló igazolás 

• szakmai gyakorlat/diákmunka/gyakornoki program alatt jenléti ív 

• az ösztöndíj pályázatban hivatkozott adatokra vonatkozó igazolások 

Elektronikus felületen történő jelentkezés adatai  

• kitöltés ID 

• jelszó 

• kitöltés dátuma, időpontja 

• kitöltött lapok száma 

• kitöltés kezdésének és befejezésének dátuma, időpontja 

• IP cím 

7.6 A kezelt adatok tárolásának helye 

Az Érintett személyes adatait az Adatkezelő az adatok megadásának formájától függően 

az alábbi helyeken tárolja: 

1. Elektronikus felületen megadott adatok – online rendszerben, kizárólag az 

adatkezelésre jogosultak hozzáférésével. Az online rendszerből havi rendszerességgel 

kerülnek archiválásra az adatok az Adatkezelő saját, belső, offline rendszerébe, PGP 

kulccsal titkosított mappába. Az online vagy offline rendszerből nyomtatásra kerülő 

anyagokat fizikailag elzárt szekrényben tároljuk, melyhez kizárólag az adatkezelésre 

jogosultak férnek hozzá. 

2. Regisztrációs vagy jelentkezési lap, hozzájáruló nyilatkozat kitöltése személyesen – 

fizikailag elzárt szekrényben, melyhez kizárólag az adatkezelésre jogosultak férnek hozzá. 
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8 Az adatkezelési folyamat leírása 

1. Az Adatkezelő személyes adatokat az Érintett önkéntes adatszolgáltatása, az Érintettel 

történő szerződéskötés, valamint az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség 

alapján kezel. 

Az Érintett az adatait az alábbi módokon adhatja meg az Adatkezelő számára: 

• az Űrlapon történő regisztrációval vagy pályázat benyújtásával, 

• személyes találkozáskor regisztrációs vagy jelentkezési lap, hozzájáruló 

nyilatkozat kitöltésével, 

• valamely Tehetséggondozó Programban való részvétel esetén – amennyiben a 

program jellegétől függően arra szükség van - szerződés kötésével. 

Az Érintett a személyes adatait önként, saját elhatározása alapján adja meg az 

Adatkezelő számára, a különböző Tehetséggondozó programokban való részvétel 

önkéntes vállaláson alapul, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező 

iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A különböző programokra 

való jelentkezés során kért adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek az ellenkezője 

kifejezetten fel van tüntetve.  

Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, a 

jelentkezési/regisztrációs felületen vagy lapon erre vonatkozóan nyilatkozik. 

Az Érintettel történő szerződéskötés esetén az adatok megadása kötelező. 

Amennyiben az adatok megadása nem történik meg, úgy a szerződést nem tudjuk 

megkötni, e nélkül pedig nem tud megvalósulni a Programban való részvétel. 

2. A megadott adatok alapján az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot az Érintettel és 

lefolytatja a felvételi eljárást, elbírálja a benyújtott pályázatot, a tehetségkutató és -

gondozó programokban biztosítja a részvételt. 

3. A felvételi eljárást, a pályázatok értékelését, a programok megtartását követően 

értesíti az Érintetteket az eredményről. 

A felvételt, pályázatot nyert Érintettekkel az adott program sajátosságaitól függően 

szerződéskötésre kerülhet sor. A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása 

kötelező, ellenkező esetben a szerződés nem jöhet létre és ez azzal a következménnyel 

jár, hogy az Érintett a választott programban, pályázatban nem tud részt venni. Azon 

Érintettek, akik felvételt, pályázatot nem nyertek az eredményről tájékoztatást 

kapnak. A tájékoztatás történhet személyesen vagy e-mailen keresztül. Az adatok 

kezelésének ideje a jelen tájékoztató 7.4 pontjában meghatározottak szerinti 

időtartam. 
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9 Cookie-k (sütik) kezelése 

Az Adatkezelő honlap (http://ibcontroll.hu/) és űrlap (http://survey2.ibcontroll.hu/) 

által használt sütik kezeléséről ad bővebb tájékoztatást. 

1. Mi az a cookie/süti? 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el az Érintett számítógépén vagy 

eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, 

és általánosságban megkönnyítik a weboldalak használatát az Érintettek számára. A sütik 

önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. A cookie-k 

használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő. 

2. Milyen cookie-kat használ a honlap és az űrlap? 

Mindkét felület ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie-kat használ. 

Az ideiglenes vagy munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag az Érintett aktuális 

látogatására, munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása 

(például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a 

böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. 

Ezek az ideiglenes sütik nélkülözhetetlenek a honlapunkon történő navigáláshoz. Ilyen 

lehet az Érintett által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az űrlap 

kitöltéséhez szükséges információk.  

A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek az Érintettekről olyan 

információkat, amellyel őket azonosítani lehetne. Az Adatkezelő a cookie-k használatával 

nem kezel személyes adatokat. 

A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk garantálni a honlap megfelelő működését, annak 

egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a honlap használhatatlanná válhat. 

 

ibcontroll.hu 

típus: ideiglenes, munkamenet, rendszer süti 

név: has_js 

leírás: JavaScript működést jelző süti 

érvényesség: böngésző munkamenet vége 

 

survey2.ibcontroll.hu 

típus: ideiglenes, munkamenet, rendszer süti 

név: PHPSESSID 

leírás: A bejelentkezéshez szükséges, a munkamenet azonosítója 

érvényesség: böngésző munkamenet vége 

http://ibcontroll.hu/
http://survey2.ibcontroll.hu/
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3. Cookie beállítások 

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k 

telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan 

segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát 

korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie 

használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában 

az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, 

a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó. 

Az Érintett számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok 

érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet 

böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában 

van lehetőség. 

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie 

törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja. 
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10 Az adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az 

Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, 

és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az 

Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további Adatfeldolgozó igénybe vételére 

csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelő az igénybe vett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban, valamint az 

egyes Tehetséggondozó Programokban való részvétel esetén az adott programhoz 

kapcsolódó szerződésben, adatvédelmi tájékoztatóban, hozzájáruló nyilatkozatban jelöli 

meg. 

10.1 Az adatfeldolgozók köre 

10.1.1 RendszerNET Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2/208. 

Adószám: 22638232-2-17 

Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-007852 

Képviselő: Kiss János ügyvezető 

Honlap: https://www.szerverpark.eu/ 

Kapcsolat: https://www.szerverpark.eu/kapcsolat.html 

10.1.2 Profitárhely Kft. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

Adószám: 23173080-2-03 

Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-121889 

Képviselő: Nádasdi János ügyvezető 

Honlap: https://profitarhely.hu/ 

Kapcsolat: https://profitarhely.hu/kapcsolat 

10.1.3 Tehetséggondozó Programok együttműködő partnerei 

1. Neumann János Egyetem 

Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 

Adószám: 15834474-2-03 

Intézményi azonosító: FI 96377 

Képviselő: Dr. Ailer Piroska rektor 

Honlap: https://www.uni-neumann.hu/ 

Kapcsolat: https://www.uni-neumann.hu/elerhetosegeink 

https://www.szerverpark.eu/
https://www.szerverpark.eu/kapcsolat.html
https://profitarhely.hu/
https://profitarhely.hu/kapcsolat
https://www.uni-neumann.hu/
https://www.uni-neumann.hu/elerhetosegeink
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2. Szegedi Tudományegyetem TTIK Szoftverfejlesztési Tanszék 

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Adószám: 15329815-2-06 

Intézményi azonosító: 230265 

Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Mucsi László dékán, Dr. Alexin Zoltán 

adjunktus 

Honlap: https://www.inf.u-szeged.hu/intezet 

Kapcsolat: https://www.inf.u-szeged.hu/intezet/elerhetoseg 

3. Debreceni Egyetem Informatikai Kara 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Adószám: 15329750-2-09 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Képviselő: Dr. Mihálydeák Tamás dékán 

Honlap: https://inf.unideb.hu/ 

Kapcsolat: https://inf.unideb.hu/hu/node/606 

4. Fürge Diák Iskolaszövetkezet 

Székhely: 9700 Szombathely, Belsikátor u. 3. ½. 

Adóigazgatási szám: 11011011-2-18 

Cégjegyzékszám: Cg. 18-02-100565 

Képviselő: Márkus Zoltán igazgató elnök 

Honlap: https://www.furgediak.hu/ 

A kecskeméti iroda elérhetőségei: https://www.furgediak.hu/offices/officeDetails/id/8 

5. Tehetséggondozó Programok alrészeiben együttműködő partnereink 

A Tehetséggondozó Programok alrészeiben résztvevő Érintettek a felvételi eljárás 

megkezdésekor kapnak tájékoztatást a további Adatfeldolgozókról attól függően, hogy 

mely programra jelentkeztek. 

 

https://www.inf.u-szeged.hu/intezet
https://www.inf.u-szeged.hu/intezet/elerhetoseg
https://inf.unideb.hu/
https://inf.unideb.hu/hu/node/606
https://www.furgediak.hu/
https://www.furgediak.hu/offices/officeDetails/id/8
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11 Az adatkezeléssel érintett személy jogai 

Az Adatkezelő a GDPR által előírt jogokat az alábbiak szerint biztosítja Érintettek 

számára: az Érintettnek lehetősége van díjmentesen tájékoztatási kérelmet előterjeszteni, 

illetve adott esetben megkapni különösen a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését és törlését, valamint gyakorolni a tiltakozáshoz való jogát. 

Az Adatkezelő biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását a jelen Adatvédelmi 

tájékoztató 2. pontjában megjelölt e-mail címre küldött e-mail útján. Emellett a kérelmek 

benyújthatók postai úton is az Adatkezelőnek címezve. 

Az Érintett által, a személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelme esetén 

Adatkezelő az alábbiak szerint jár el: 

1. az Érintett beazonosítása, valamint annak visszaigazolása, hogy a személyes 

adatok kezelését Adatkezelő végzi-e vagy sem, 

2. amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatait kezeli, úgy tájékoztatja az Érintettet 

a 11.3. pontban megjelölt információkról, 

3. az Adatkezelő az Érintett számára – az előterjesztett kérelem formájától függően – 

elektronikus vagy postai úton megküldi a kezelt adatok körét és megjelölését. 

Az Adatkezelő vállalja, hogy az Érintett kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 1 

hónapon belül válaszol. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett bármely kérelmének nem 

tesz eleget, ennek tényéről indokolással ellátott – a kérelem beérkezésének formájától 

függően – e-mailben vagy levélben tájékoztatja az Érintettet. 

Az Érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedéseket az Adatkezelő díjmentesen 

biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének 

bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

11.1 Előzetes tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk) 

Az Adatkezelő személyes adatokat a Tehetséggondozó Programban való részvétel során 

kizárólag az Érintettől gyűjti. Az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 

időpontjában az Érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat: 

• az Adatkezelő megnevezése, az Adatkezelő képviselője és elérhetősége, 

• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, 

• az adatkezelés jogalapja, 
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• adott esetben a személyes adatok címezettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van 

ilyen, 

• az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 

• az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 

valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról, 

• az Érintett adatkezeléshez való hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a 

hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét, 

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, 

• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az 

Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 

következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az 

Érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő 

információról. 

11.2 A hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk (3) bek.) 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az info@ibcontroll.hu 

e-mail címre küldött e-maillel, vagy az adott tájékoztató e-mailre küldött válasz e-maillel, 

illetve postai úton az Adatkezelő címére küldött levéllel (Adatkezelő címe: IB Controll Kft., 

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18. II/209-212.)  

Hírlevélre történt feliratkozás esetén a hozzájárulás visszavonásának formája: 

• A leiratkozás formája e-mailben: 

o Az e-mail tárgya: „Leiratkozás”, 

o Az e-mail törzsében meg kell jelölni azt az e-mail címet, amelyet az Érintett 

töröltetni szeretne. 

• A leiratkozás formája postai úton: 

o A levél tárgya: „Leiratkozás”, 

o A levélben meg kell jelölni azt az e-mail címet, amelyet az Érintett töröltetni 

szeretne. 

mailto:info@ibcontroll.hu
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A Tehetséggondozó Programokra történt regisztráció, jelentkezés esetén a hozzájárulás 

visszavonásának formája: 

• A hozzájárulás visszavonásának formája e-mailben: 

o Az e-mail tárgya: „Hozzájárulás visszavonása”, 

o Az e-mail törzsében meg kell jelölni az Érintett nevét, - a beazonosíthatóság 

érdekében - a születési helyét és idejét, lakcímét; amennyiben tudja, a 

programot/programokat, amelyre/amelyekre jelentkezett, valamint az e-

mail címét.  

• A hozzájárulás visszavonásának formája postai úton: 

o A levél tárgya: „Hozzájárulás visszavonása”, 

o A levélben meg kell jelölni az Érintett nevét, - a beazonosíthatóság 

érdekében - a születési helyét és idejét, lakcímét; amennyiben tudja, a 

programot/programokat, amelyre/amelyekre jelentkezett, valamint az e-

mail címét. 

A kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül - a 

sikeres beazonosítást követően - az Érintett adatait Adatkezelő törli, ha a 11.5. 

pontban meghatározott feltételek fennállnak. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

11.3 Az Adatkezelő által tárolt adatokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog 
(GDPR 15. cikk) 

Az Érintett személy jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az alábbi 

információkhoz jogosult hozzáférni: 

• az adatkezelés célja, 

• a kezelt adatok, 

• az Adatfeldolgozók köre, 

• az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai, 

• az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az 

adatkezelés korlátozásához és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, 

• a felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga, 

• az adatok forrására vonatkozó információ. 
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11.4 A pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez 
való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Érintett személy jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan, illetve hiányos 

adatokat az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül helyesbítse, illetve 

kiegészítse. Az Érintett e kérelmét írásban benyújthatja az Adatkezelő jelen Tájékoztató 

2. pontjában megjelölt e-mail vagy postacímére küldött levéllel, melyben megjelöli a 

pontatlan vagy hiányos adatot és megküldi a pontos vagy hiányzó adatot. 

Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelemben foglalt adatokat helyesbíti 

vagy kiegészíti haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követőn 30 napon 

belül. 

11.5 Az Adatkezelő által tárolt adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk) 

Az Érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó az Adatkezelő által tárolt adatainak 

haladéktalan törlését kérje az alábbi esetekben: 

• az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő 

gyűjtötte vagy más módon kezelte, 

• az adatok kezeléséhez való hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja, 

• az adatok jogellenes kezelése esetén, 

• az adatok törlését jogi kötelezettség indokolja. 

Amennyiben az Érintett személyes adatai valamely Adatfeldolgozó részére is átadásra 

kerültek vagy az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, és azok törlésére kötelezett, úgy az 

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével az Adatkezelő 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatfeldolgozókat, harmadik 

személyeket, szervezeteket, Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését (elfeledéshez való jog). 

Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a törlési kérelemnek - az online vagy az 

offline rendszerekben, valamint a papír alapon nyilvántartott adatokra nézve - 

haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül eleget tesz, kivéve, ha az adatkezelés 

szükséges. A törlés manuálisan történik. 

Az előzőekben leírtak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:  

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából, 
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• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából, 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

11.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül:  

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

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását, 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez. 

Az Adatkezelő a korlátozással érintett adatokat az Adatkezelő a saját, belső, offline 

rendszerében PGP kulccsal titkosított mappába helyezi és az online rendszerből törli, a 

papír alapon kezelt adatokat „Korlátozott adatkezelés” mappába helyezve zárt 

szekrényben tárolja a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 

munkanapon belül. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az Érintett 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 Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
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12 Az Érintett jogérvényesítési lehetősége 

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelése során megsérti a GDPR rendelkezéseit, panaszt nyújthat be az illetékes – 

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

helye szerinti tagállamban – felügyeleti hatóságnál és a tagállamok illetékes bíróságainál. 

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság: 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 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 

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük 

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden Érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 

GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e 

rendelet szerinti jogait. 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 Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti 

tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely 

tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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13 Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót bármikor, előzetes 

értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot honlapján közzé tegye. 

Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött 

személyes adatokra érvényes. 

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a 

változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. 

 

Utolsó frissítés: 2019. július 24. 


