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2. számú melléklet 

Adatkezelési tájékoztató 

www.click-fishing.com 
 

 

Az ÁSZF jelen melléklete tartalmazza a Vállalkozás által üzemeltetett Webáruház adatkezelési 

szabályait, ideértve Feliratkozók, illetve a Felhasználók adatainak kezelésére vonatkozó 

tudnivalókat.  

 

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató 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) AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) 

megfelelő módon készült. 

 

1.2. A jelen mellékletben alkalmazott fogalmak meghatározását az ÁSZF 2. pontjába foglalt 

definíciók tartalmazzák. Jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározásra kerülnek továbbá 

az alábbi fogalmak. 

 

1.2.1 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  

 

1.2.2. 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 

  

1.2.3. 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 

 

1.2.4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

 

1.2.5. 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 

 

1.2.6. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
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megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez 

 

1.2.7. 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.  

 

1.3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek  

 

A személyes adatok:  

 

1.3.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell 

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 

 

1.3.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 

kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő 

további adatkezelés („célhoz kötöttség”) 

 

1.3.3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”) 

 

1.3.4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg 

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”) 

 

1.3.5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

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

adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a 

személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az 

e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott 

tárolhatóság”) 

 

1.3.6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

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

 

1.3.7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”).  
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Vállalkozás által a Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelések 

 

 

I. A Hírlevélre történő feliratkozás alapján végzett adatkezelés  

1. Általános rendelkezések  

 

1.1. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87952/2015 

 

1.2. Az adatkezelés jogalapja a Feliratkozónak az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – a továbbiakban: Infotv. – 5. § (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulása.  

1.3. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.  

1.4. Az adatok törlésének határideje: Az ÁSZF 1. sz. mellékletének 1.4. pontjában rögzített 

leiratkozást követően Vállalkozás haladéktalanul gondoskodik a Feliratkozóhoz tartozó 

adatok kezelésének megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett 

személyes adatokat.  

1.5. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai 

irányadóak.  

 

2. Az adatkezelés módja  

2.1. A Hírlevélre történő feliratkozással Látogató – a továbbiakban: Feliratkozó – hozzájárul 

ahhoz, hogy az ÁSZF jelen mellékletében leírt módon, célból és terjedelemben Vállalkozás 

összegyűjtse és kezelje a feliratkozás során megadott személyes adatait. Az adatszolgáltatás 

minden esetben önkéntes.  

 

2.2. Vállalkozás a Hírlevelek küldése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése 

céljából kezeli a Feliratkozók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és 

ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.  

 

2.3. Feliratkozókról Vállalkozás a 2.1. és 2.2. pont szerinti adatokon túl csak olyan információkat 

gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi 

azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatása 

fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel.  

 

2.4. Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a szolgáltatás 

fejlesztése, illetve működtetése érdekében továbbítja. Vállalkozás az általa kezelt személyes 

adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen 

egyéb módon nem él vissza.  

 

2.5. Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
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2.6.      Adattovábbítás külföldre hírlevél küldés céljából  

 

2.6.1.   Személyes adatot az Info tv. hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik 

országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik 

országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett 

kifejezetten hozzájárult.  

 

2.6.2.   Vállalkozás jogosult Feliratkozó / Felhasználó által megadott személyes adatokat 

külföldre továbbítani, Feliratkozó / Felhasználó által, külön nyilatkozatban (checkbox 

bepipálásával) kifejezett hozzájárulás alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható.  

 

2.6.3.   Vállalkozás jogosult átadni, valamint feltölteni a hírlevélre feliratkozók által megadott 

meghatározott személyes adatokat a külföldi székhelyű vállalkozás online elérhető 

rendszerébe (adatbázis), kizárólag hírlevél küldés céljából, amennyiben ehhez a felhasználó 

kifejezett hozzájárulását adta. 

 

2.6.4.   Vállalkozás a külföldi székhelyű rendszer/adatbázis igénybevétele folytán adattovábbítást 

végez olyan módon, hogy a felhasználó által megadott meghatározott adatokat a külföldi 

székhelyű adatfeldolgozó rendszerébe feltölti, ezután a rendszerből kiküldésre kerülnek a 

Vállalkozás által meghatározott tartalmú hírlevelek.  

 

2.7.   Hírlevél küldés során igénybe vett adatfeldolgozók:  

 

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)  

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. 

Honlap: https://mailchimp.com/  

  

Magyar Hosting Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Adószám: 23495919-2-41 

Telefon: +36 1 700 2323 

Email: info@smhosting.hu 

Honlap: www.mhosting.hu  

 

2.8.   Adatfeldolgozás módja: meghatározott személyes adatok, meghatározott adatbázisba való 

feltöltése, ennek alapján az adatkezelő által meghatározott tartalmú elektronikus hírlevelek 

kiküldése, az arról való leiratkozás lehetőségével. 

 

 

3. Feliratkozó lehetőségei az adatkezelés során  

 

3.1. Feliratkozó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módon:  

- postai úton: Horgászüzlet., 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.  

- e-mail útján:  info@click-fishing.com  

 

3.2. Feliratkozó kérelmére Vállalkozás tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Vállalkozás a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, 

közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Vállalkozás csak az Infotv. 9. 

mailto:info@smhosting.hu
http://www.mhosting.hu/
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§ (1) bekezdésében valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A 

tájékoztatás megtagadása esetén Vállalkozás írásban közli Feliratkozóval, hogy a 

felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A 

felvilágosítás megtagadása esetén Vállalkozás tájékoztatja Feliratkozót a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – a 

továbbiakban: NAIH – fordulás lehetőségéről.  

 

3.3. Vállalkozás a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.  

 

3.4. Vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha Feliratkozó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Feliratkozó jogos érdekeit. A zárolt 

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 

személyes adat törlését kizárta.  

 

3.5. Vállalkozás törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha Feliratkozó kéri, illetőleg ha 

a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH 

elrendelte.  

 

3.6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll Vállalkozás 

rendelkezésére. Amennyiben Vállalkozás Feliratkozó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.  

 

3.7. Vállalkozás a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Feliratkozót, továbbá mindazokat 

értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha 

ez az adatkezelés céljára való tekintettel Feliratkozó jogos érdekét nem sérti.  

 

3.8. Feliratkozó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 

vagy továbbítása kizárólag Vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy 

Vállalkozás, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása 

vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Vállalkozás a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Feliratkozót 

írásban tájékoztatja. Ha Vállalkozás a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az 

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá 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. Ha 

Feliratkozó Vállalkozásnak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Vállalkozás a fenti 

határidőt elmulasztja, Feliratkozó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül − bírósághoz fordulhat.  

 

3.9. Feliratkozó a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.8. pontban szabályozott esetben – 

Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat.  
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II. A Felhasználók, Megrendelést leadó Látogatók adatainak kezelése  

1. Általános rendelkezések  

 

1.1. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználónak Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott hozzájárulása.  

1.2. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87952/2015 

1.3. Az adatkezelés a következő, a Felhasználóra vonatkozó adatokra terjed ki:  

˗ név  

˗ születési hely, idő  

˗ lakcím  

˗ ország  

˗ telefonszám  

˗ szállítási cím  

˗ e-mail cím  

˗ felhasználónév  

˗ jelszó  

 

1.4. Az adatok törlésének határideje: Az ÁSZF 1. sz. mellékletének 4. pontjában rögzített, 

regisztráció törlését követően Vállalkozás haladéktalanul gondoskodik a Felhasználóhoz 

tartozó adatok kezelésének megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett 

személyes adatokat.  

1.5. Az adatkezelési tájékoztató jelen (II.) fejezetében foglaltak az Infotv. 6.§ (4) bekezdésében 

meghatározott kötelezettség teljesítését szolgálják oly módon, hogy a Vállalkozás és 

Felhasználó között létrejött honlap-felhasználási, illetőleg adásvételi, valamint szolgáltatás 

közvetítésére irányuló szerződésnek jelen tájékoztató hivatkozott mellékletét képezi.  

 

1.6. Tekintettel arra, hogy Vállalkozás és Felhasználó között a honlap-felhasználási szerződés 

létrejötte következtében ügyfélkapcsolat keletkezett, Vállalkozás az az alapján végzett 

adatkezelést – az Infotv. 65. § (3) bekezdésének a) pontja alapján – nyilvántartásba vétel 

nélkül végezheti. A jelen (II.) fejezetben rögzített adatkezelés nyilvántartásba vételi 

kötelezettséget keletkeztet abban az esetben, ha megvalósul a 3. pontban meghatározott 

adattovábbítás. Erre való tekintettel a jelen (II.) fejezet szerint végzett adatkezelést is minden 

esetben NAIH-os regisztrációt követően, nyilvántartási szám birtokában végzi Vállalkozás.  

1.7. Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak tekintetében az Infotv. fogalom-meghatározásai 

irányadóak.  

 

 

2. Az adatkezelés módja  

 

2.1. A Weboldalon történő regisztrációval Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen 

mellékletében leírt módon, célból és terjedelemben Vállalkozás összegyűjtse és kezelje az 

1.3. pontban meghatározott, a regisztrációs folyamat során megadott személyes adatait. Az 

adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.  

2.2. Vállalkozás a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás végzése, valamint az azzal 

kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, 
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kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában 

megfelel e célnak.  

 

2.3. Felhasználóktól Vállalkozás a 2.1. és 2.2. pont szerinti adatokon túl csak olyan 

információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző 

egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a szolgáltatása 

fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve a felhasználói élmény fokozása, piackutatási 

vagy egyéni igények szerint kialakított hirdetések céljából használ fel.  

 

2.5. Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

 

3. Adattovábbítás  

 

3.1. Amennyiben Felhasználó, illetve Megrendelést leadó Látogató a Weboldalon történő 

Megrendelés során – a termék és/vagy a szolgáltatás Vételárának megfizetése érdekében – a 

bankkártyás fizetési rendszert választja, Vállalkozás jogosult a bankkártyás fizetési rendszert 

szolgáltató K&H Bank Zrt.-nek (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., 

cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041043) mint adattovábbításra jogosultnak a Felhasználóra 

vonatozó alábbi adatokat továbbítani:  

˗ név (vezeték- és keresztnév)  

˗ felhasználónév  

˗ ország  

˗ telefonszám  

˗ e-mail cím  

 

3.2. Rögzítésre kerül, hogy Felhasználó , illetve Megrendelést leadó Látogató az 

adattovábbításhoz az ÁSZF 9.1.4. pontjában foglaltak alapján hozzájárul.  

 

3.3. A K&H Bank Zrt. mint adattovábbításra jogosult a részére továbbított adatokat kizárólag a 

bankkártyás fizetés céljából, a törvény által előírt ideig és terjedelemben jogosult kezelni.  

3.4. Amennyiben Felhasználó, illetve Megrendelést leadó Látogató a Weboldalon történő 

Megrendelés során megrendelés kiszállításához az ÁSZF-ben szereplő futárszolgálat általi 

házhozszállítást, illetve csomagponton történő személyes átvételt választja, Vállalkozás 

jogosult a szállítási módot szolgáltató vállalkozás részére, mint adattovábbításra jogosultnak 

a Felhasználóra, illetve Megrendelést leadó Látogatóra vonatozó alábbi adatokat továbbítani:  

˗ név (vezeték- és keresztnév)  

˗ szállítási cím  

˗ telefonszám  

˗ e-mail cím  
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Szállítást végző szolgáltató, mint adatkezelő megnevezés és elérhetőségei:  

  

DPD Hungária Kft 

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14, B épület 

Adószám: 13034283-2-42 

Telefon: +36 1 501 6200 

E-mail: dpd@dpd.hu 

 

3.5. Vállalkozás az Infotv. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint adattovábbítási 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adattovábbítás időpontját, az adattovábbítás 

jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körének meghatározását.  

 

Felhasználó lehetőségei az adatkezelés során  

 

4.1. Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módon:  

- postai úton: Horgászüzlet., 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.  

- e-mail útján:  info@click-fishing.com  

 

4.2. Felhasználó kérelmére Vállalkozás tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Vállalkozás a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül 

írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Vállalkozás csak az 

Infotv. 9. § (1) bekezdésében valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A tájékoztatás megtagadása esetén Vállalkozás írásban közli Felhasználóval, hogy a 

felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A 

felvilágosítás megtagadása esetén Vállalkozás tájékoztatja Felhasználót a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – a 

továbbiakban: NAIH – fordulás lehetőségéről.  

 

4.3. Vállalkozás a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.  

 

4.4. Vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 

álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit. A 

zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárta.  

 

4.5. Vállalkozás törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha Felhasználó kéri, illetőleg ha 

a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH 

elrendelte.  

 

4.6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll Vállalkozás 

rendelkezésére. Amennyiben Vállalkozás Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.  
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4.7. Vállalkozás a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Felhasználót, továbbá mindazokat 

értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha 

ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti.  

 

4.8. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 

vagy továbbítása kizárólag Vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy 

Vállalkozás, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása 

vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Vállalkozás a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Felhasználót 

írásban tájékoztatja. Ha Vállalkozás a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az 

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá 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. Ha 

Felhasználó Vállalkozásnak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Vállalkozás a fenti 

határidőt elmulasztja, Felhasználó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül − bírósághoz fordulhat.  

 

4.9. Felhasználó a jogainak megsértése esetén − valamint a 4.8. pontban szabályozott esetben – 

Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat. 

 

 

III. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés (Felhasználó általi és regisztráció nélkül történő 

vásárlókra egyaránt vonatkozik)  

 

1.1. Az adatkezelés jogalapja a megrendelőnek az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott hozzájárulása vásárlási szándék céljából, ill. az elektronikus kereskedelemi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.  

 

1.2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása céljából Vállalkozás jogosult a 

számla kiállítását végző vállalkozás részére illetve Vállalkozás könyvelését végző 

vállalkozás részére, mint adattovábbításra jogosultnak a Felhasználóra / Megrendelőre 

vonatozó alábbi adatokat továbbítani:  

˗ számlázási név  

˗ számlázási cím  

- szállítási cím 

- adószám 

˗ e-mail cím  

 

1.3. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdése alapján a fenti adatokat 8 évig meg kell őrizni. A könyvviteli elszámolást 

közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi 

számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell 

olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon 

megőrizni.  
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2.1. Amennyiben Megrendelő a Weboldalon történő Megrendelés során – a termék és/vagy a 

szolgáltatás Vételárának megfizetése érdekében – a bankkártyás fizetési rendszert választja, 

Vállalkozás jogosult a bankkártyás fizetési rendszert szolgáltató K&H Bank Zrt.-nek 

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041043) 

mint adattovábbításra jogosultnak a Felhasználóra vonatozó alábbi adatokat továbbítani:  

˗ név (vezeték- és keresztnév)  

˗ felhasználónév  

˗ ország  

˗ telefonszám  

˗ e-mail cím  

 

2.2. Rögzítésre kerül, hogy Megrendelő az adattovábbításhoz az ÁSZF 9.1.4. pontjában foglaltak 

alapján hozzájárul.  

 

2.3. K&H Bank Zrt. mint adattovábbításra jogosult a részére továbbított adatokat kizárólag a 

bankkártyás fizetés céljából, a törvény által előírt ideig és terjedelemben jogosult kezelni.  

 

2.4. Amennyiben Felhasználó, illetve Megrendelést leadó Látogató a Weboldalon történő 

Megrendelés során megrendelés kiszállításához az ÁSZF-ben szereplő futárszolgálat általi 

házhozszállítást, illetve csomagponton történő személyes átvételt választja, Vállalkozás 

jogosult a szállítási módot szolgáltató vállalkozás részére, mint adattovábbításra jogosultnak 

a Felhasználóra, illetve Megrendelést leadó Látogatóra vonatozó alábbi adatokat továbbítani:  

˗ név (vezeték- és keresztnév)  

˗ szállítási cím  

˗ telefonszám  

˗ e-mail cím  

 

Szállítást végző szolgáltató, mint adatkezelő megnevezés és elérhetőségei:  

  

DPD Hungária Kft. 

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14, B épület 

Adószám: 13034283-2-42 

Telefon: +36 1 501 6200 

E-mail: dpd@dpd.hu 

 

2.5. Vállalkozás az Infotv. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint adattovábbítási 

nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adattovábbítás időpontját, az adattovábbítás 

jogalapját és címzettjét, valamint a továbbított személyes adatok körének meghatározását.  

 

Megrendelő lehetőségei az adatkezelés során  

 

3.1. Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását az alábbi módon:  

- postai úton: Horgászüzlet., 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48.  

- e-mail útján:  info@click-fishing.com  

 

3.2. Megrendelő kérelmére Vállalkozás tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Vállalkozás a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül 

írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatást Vállalkozás csak az 
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Infotv. 9. § (1) bekezdésében valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. 

A tájékoztatás megtagadása esetén Vállalkozás írásban közli Megrendelővel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A 

felvilágosítás megtagadása esetén Vállalkozás tájékoztatja Megrendelőt a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz – a 

továbbiakban: NAIH – fordulás lehetőségéről.  

 

3.3. Vállalkozás a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.  

 

3.4. Vállalkozás zárolja a személyes adatot, ha Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 

álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit. A 

zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárta.  

3.5. Vállalkozás törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, ha Megrendelő kéri, illetőleg ha 

a kezelt adat hiányos vagy téves − és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható − feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH 

elrendelte.  

 

3.6. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére harminc (30) nap áll Vállalkozás 

rendelkezésére. Amennyiben Vállalkozás Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

igényét nem teljesíti, harminc (30) napon belül írásban közli az elutasítás indokait.  

 

3.7. Vállalkozás a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Megrendelőt, továbbá mindazokat 

értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha 

ez az adatkezelés céljára való tekintettel Megrendelőt jogos érdekét nem sérti.  

 

3.8. Megrendelő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 

vagy továbbítása kizárólag Vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy 

Vállalkozás, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; ha a személyes adat felhasználása 

vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 

céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. Vállalkozás a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Megrendelőt 

írásban tájékoztatja. Ha Vállalkozás a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést − beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is − megszünteti, és az 

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá 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. Ha 

Megrendelő Vállalkozásnak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha Vállalkozás a fenti 

határidőt elmulasztja, Felhasználó − a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül − bírósághoz fordulhat.  

 

3.9. Megrendelő a jogainak megsértése esetén − valamint a 3.8. pontban szabályozott esetben − 

Vállalkozás ellen bírósághoz fordulhat.   
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IV. Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés  

 

1.1. Vállalkozás a Magyar Hosting Kft. tárhely szolgáltatását veszi igénybe a webáruház 

működtetéséhez, ezért tárhely-szolgáltató vállalkozás, mint adatfeldolgozó kezeli a 

webáruház személyes adatait  

 

1.2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás  

 

 

1.3. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  

 

Magyar Hosting Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Adószám: 23495919-2-41 

Telefon: +36 1 700 2323 

Email: info@smhosting.hu 

Honlap: www.mhosting.hu  

 

1.4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi 

személyes adat.  

 

1.5. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.  

 

1.6. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.  

 

1.7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a 

tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-

szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.  

 

1.8. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  
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Az érintettek jogai 
 

Érintettnek minősül minden olyan természetes személy, akinek személyes adatait Vállalkozás 

kezeli, ideértve a hírlevél feliratkozókat, felhasználókat és regisztráció nélkül vásárlókat. 

 

A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt 

információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 

az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 

mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

 

A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy 

Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 

feltételek esetén.  

 

Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a 

szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

• Ön 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 Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.  

 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön 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 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, 

amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.  

 

A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
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Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen 

üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó 

személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e 

célból nem kezelhetők.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, 

hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy   

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 

Intézkedési határidő  

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.  

 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő 

a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül 

tájékoztatja Önt.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

 

Az adatkezelés biztonsága  

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, 

ideértve, többek között, adott esetben:  

• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

• a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 

képességét; 

• fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 

lehet állítani; 
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• az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló 

eljárást.  

• Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről.  

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 

incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást 

nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi 

incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az 

adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben 

az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedéseket.  

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:  

 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás 

alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 

személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas 

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  

• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló 

intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását.  

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.  

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak  

 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 

55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is.  
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Panasztételi lehetőség  

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


