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1. Tájékoztató célja  

 
Elzainvest Kft. által üzemeltetett AVAB honlap a http://adatvedelemneked.hu/ adatkezelési 
tájékoztatója eleget kíván tenni az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletben 
(továbbiakban Általános Adatvédelmi Rendelet1) előírt tájékoztatási kötelezettségének, hogy  
 

2. Ki az Ön személyes adatainak adatkezelője?  
 

2.1. Adatkezelő a honlap üzemeltetőjeként: 
Cégnév:    Elzainvest Korlátolt Felelősségű Társaság 
Adószám:   24667337241 
Cégjegyzékszám:  01-09-176312 
Székhely    1026, Budapest, Pázsit utca 2. I. em. E-20 
Kapcsolat:  info@adatvedelemneked.hu 
Telefonszám  +36 1 426 1625 
  

2.2.Kinek van hozzáférési jogosultsága az Ön személyes adataihoz?  
 

2.2.1. Az Adatkezelőn kívül az utasításai szerint eljáró, munkajogviszony keretében alkalmazott 
honlapadminisztrátornak és rendszergazdának, továbbá adatvédelmi szaktanácsadónak.  
 

2.2.2. A honlap tárhelyszolgáltatója az általános szerződési feltételeknek értelmében: 
Név:    Magyar Hosting Kft. 
Székhely:   1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 
Cégjegyzékszám:  01-09-968314 
Adószám:   23495919-2-41 
Kapcsolat:   +36 1 700 2323 
E-mail cím  info@mhosting.hu  

 
3. Mi történik az Ön személyes adataival amennyiben az https://www.adatvédelemneked.hu honlapot 

meglátogatja? 
 

3.1.Webhely bármely oldalának meglátogatása esetén 
 
Először megjelenik egy sütikezelési sáv, amely röviden összefoglalja a használt sütik célját és 
fajtáit, tárolási idejét. Önnek lehetősége van dönteni, hogy személyre szabott beállításokat végez, 
elfogadja a sütiket vagy elutasítja azokat. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a honlap 
működéséhez és preferenciái naplózásához szükséges technikai sütik az Ön hozzájárulása nélkül 
is használatban vannak. Részletesen megismerkedhet a használt sütik fajtáival és elvégezheti 

                                                           
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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) 

http://adatvedelemneked.hu/
mailto:info@adatvedelemneked.hu
mailto:info@mhosting.hu
https://www.adatv%C3%A9delemneked.hu/
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beállításait IDE kattintva. Önnek szintén lehetősége van beállításait többszöri látogatás 
alkalmával is akár módosítani, hozzájárulását visszavonni, amely nem visszamenőleges.   
 

3.2.Hozzáférünk-e olyan személyes adataihoz, mint IP-cím, GPS helymeghatározó adatok?  
 

3.2.1. Csak abban az esetben kezelünk ilyen adatot, amikor támadás éri az oldalunkat és erről 
riasztást kapunk, de ebben az esetben is kizárólag a támadás forrásának adataihoz férünk 
hozzá. Egyébként, amennyiben Ön a statisztikai sütikhez hozzájárul, csakis a webhely és 
annak oldalai közti navigálásról, legkeresettebb tartalmakról jelentést készítő szolgáltatást 
veszünk igénybe, amely névtelen formában gyűjti és elemzi látogatók, többek között az Ön, 
adatait. Google szolgáltatást veszünk ehhez igénybe. Erről bővebben tájékozódhat a 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu linkre kattintva. Szeretnénk 
felhívni figyelmet a Google szerződési feltételei szerint az Adatkezelőnek közzétételi 
kötelezettsége van az alábbi link megjelentetésér: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu 

 
3.3.Amennyiben a sütikről általában többet szeretne megtudni, mint amit a 

https://adatvedelemneked.hu/index.php/suti-kezeles/ oldalon talál, kérjük látogasson el a  
https://europa.eu/youreurope/citizens/cookies/index_hu.htm webhelyre, ahol részletesen 
tájékozódhat a sütik lehetséges fajtáiról és funkcióiról.  
 

3.4.A webhely látogatása és navigálás közben, illetve azt követően rövid ideig, vagyis átmenetileg 
eszközére kerülő sütiken mellett vannak úgynevezett állandó sütik, amelyek hosszabb ideig, vagy 
akár egészen addig maradnak az eszközén, ameddig Ön azokat manuálisan nem törli. Ezeket 
alapértelmezetten honlapunk deaktivált módon kezeli. Amennyiben Ön hozzájárul harmadik fél 
által elhelyezett sütikhez vagy valamelyik linkre kattintva Ön oldalunkat elhagyja, kerülhetnek 
ilyen sütik eszközére, tárolásuk időtartama pedig az Ön weboldalon végzett sütibeállításaitól, 
illetve internetes böngészőjének alap- vagy Ön által módosított beállításaitól függ.  
 

3.4.1. Google által kezelt sütik adatkezelője Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA). További információkat az alábbi linkekre kattintva talál.  

 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu  

 
3.4.2. YouTube szintén a Google cég szolgáltatása, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave.. , San 

Bruno, CA 94066, USA működteti. További információt  
 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy honlapon talál.  

 
3.4.3. Letiltásuk 

Ezeket a beállításokat rendszerint az internetböngésző "Opciók" menüpontjában találja. 
Bővebb információ az internet böngészője "Súgó" menüpontjában találhat. Például a 
Google böngésző esetén ezt az alábbi linkre kattintva teheti meg:  
 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu
https://adatvedelemneked.hu/index.php/suti-kezeles/
https://europa.eu/youreurope/citizens/cookies/index_hu.htm
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
 
Okostelefonon a Menü, Beállítások, „cookie törlése” paranccsal kapcsolhatja ki a sütik 
engedélyezését.   

 
4. Mi történik az Ön személyes adataival, amennyiben a honlapon található elérhetőségek valamelyikén 

felveszi velünk a kapcsolatot?  
 

4.1.Adatkezelésünk célja: az Ön által kezdeményezett megkeresés tárgyában kérdéseire válaszoljunk, 
tájékoztatást adjunk, időpontot egyeztessünk. Ettől eltérő célból nem végzünk semmilyen 
adatkezelési műveletet, adatait nem rögzítjük nyilvántartás részeként. Az eredeti céltól eltérő 
adatkezelés kizárólag az Ön (önkéntes, tájékoztatást követő, egyértelműen kifejezett, adott célra 
szóló) hozzájárulásával veszi kezdetét. 
 

4.2.Adatkör: az Ön neve, e-mail címe, kapcsolatfelvétel időpontja, érdeklődés/megkeresés tárgya. 
Telefonszáma és egyéb, saját elhatározásából megosztott információ.  

 
4.3.Adatkezelés jogalapja: Az Ön kapcsolatfelvétellel (e-mail küldéssel, telefonhívással) önkéntesen, 

egyértelmű ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulása az adatkezelés megkezdéséhez fenti 
célból és adatkörben. 

 
4.4.Adatkezelés időtartama: Az Ön nevét, telefonszámát, email címét az eredeti megkeresés céljának, 

vagyis kapcsolatfelvételnek és időpontegyeztetés teljesüléséig kezeljük. Azt követően egyéb 
adatkezelési cél (pl. tanácsadás) vagy jogalap (megbízás és szerződés előkészítése, teljesítése) 
hiányában adatait töröljük minden eszközről a kapcsolatkezdeményi cél megszűnésétől számított 
3 munkanapon belül. Ennek megtörténtét az Adatkezelő havonta ellenőrzi. 

 
5. Mi történik az Ön személyes adataival, amennyiben a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapot 

kitölti és elküldi nekünk? 
  

5.1.Az adatkezelésünk célja az Ön által kezdeményezett megkeresés tárgyában kérdéseire 
válaszoljunk, tájékoztatást adjunk, időpontot egyeztessünk. Ettől eltérő célból nem végzünk 
semmilyen adatkezelési műveletet, adatait nem rögzítjük nyilvántartás részeként. Az eredeti 
céltól eltérő adatkezelés kizárólag az Ön (önkéntes, tájékoztatást követő, egyértelműen kifejezett, 
adott célra szóló) hozzájárulásával veszi kezdetét. 
 

5.2.Adatkör: az Ön neve, e-mail címe, kapcsolatfelvétel időpontja, érdeklődés/megkeresés tárgya, IP 
cím, sütibeállítások, illetve azokon végzett módosítások időpontja(i). Telefonszáma és egyéb, 
saját elhatározásából megosztott információ. 
 

5.3.Adatkezelés jogalapja: Az Ön kapcsolatfelvétellel (kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével) önként, 
egyértelmű ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulása az adatkezelés megkezdéséhez a fenti 
célból és adatkörben. Ez csakis úgy lehetséges, hogy Önnek lehetősége van a jelölőnégyzet 
melletti linkre kattintva megismerni adatkezelési tájékoztatónkat, és nyilatkozik a jelölőnégyzet 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
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kipipálásával a tájékoztató tartalmának tudomásulvételéről. Ezek után megerősíti hozzájárulását, 
amiből bizonyosan tudjuk, hogy Ön pontosan tudja, milyen adatkezelési műveletek 
megkezdéséhez adta hozzájárulását. 
   

5.4.Adatkezelés időtartama: Az Ön nevét, telefonszámát az eredeti megkeresés céljának teljesüléséig 
kezeljük. A hozzájárulás céljának megszűnésével az informatikai naplózáson kívüli személyes 
adatait töröljük. Az informatikai naplózási adatokat --- tároljuk.  
 

5.5.Jogosultsággal rendelkező hozzáférők: az Adatkezelőnek és utasításai szerint eljáró 
honlapüzemeltető alkalmazottjának, valamint az adatkezelési tanácsadásra szakosodott 
megbízottjának van hozzáférése az Ön személyes adataihoz. A honlap tárhely-szolgáltatója az 
általános szerződési feltételek szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági garanciák mellett végzi 
tevékenységét.  

 
6. Milyen adatbiztonsági garanciákkal gondoskodunk az Ön személyes adatai védelméről?  

 
Az Adatkezelő és az utasítása szerint eljáró alkalmazott ill. megbízott minden adminisztratív, logikai 
és technikai intézkedést meghoz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak 
megfelelő szintű védelméről az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, 
elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés 
ellen. Az adatkezelés minden szakaszában biztosítja az adatok bizalmasságát, sértetlenségét és 
rendelkezésre állását az alábbiak szerint. Minden informatikai eszköz jelszóval védett külön 
felhasználói fiókkal van ellátva, a használt alkalmazásokba történő belépés többlépcsős azonosítással 
történik. Informatikai rendszereinket korszerű és biztonságos programokkal és eszközökkel védjük. 
Ezek és a hoszting szolgáltató kiválasztásánál is körültekintően járunk el adatbiztonsági tudatossággal. 
Az adatkezelési és adatbiztonsági tudatosság végig kíséri az Ön személyes adatainak kezelését, amelyet 
az Általános Adatvédelmi Rendeletben rögzített elveknek megfelelően végzünk és ennek 
megvalósulását az adatkezelés bármely szakaszában igazolni tudjuk.  
 

7. Melyek az Önt megillető jogok?  
 

7.1.Alább felsorolt jogaival élhet az Általános Adatvédelmi Rendelet (Rendelet) értelmében 
  
1) Információhoz jutni az adatkezelés tényéről és módjáról (Rendelet 13. cikk) 

- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalappal, 
- milyen adatkezelési céllal, 
- milyen forrásból származnak, 
- mennyi ideig kezeli, 
- kinek van hozzáférési jogosultsága, illetve kik adatai továbbításának címzettjei. 

2) Hozzáférési jog (Rendelet 15. cikk),  
3) Helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk) 
4) Törléshez, elfeledtetéshez való jog (Rendelet 17. cikk) 
5) Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk) 
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6) Adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk) 
7) Tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk) 
8) Panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés vélelmével, (Rendelet 77. cikk) 
9) Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet (Rendelet 79. cikk) 

 
7.2.Hova fordulhatok fenti jogai gyakorlására?  

 
Fenti jogainak gyakorlására irányuló kérését az Adatkezelőnek címezve Adatkezelő székhelyén, 
fent megjelölt postacímén, elektronikusan a info@adatvedelemneked.hu e-mail címen vagy 
telefonos elérhetőségünkön, a +36 1 426 1625 megteheti. A hatályos rendelet értelmében az 
Adatkezelő az Ön joggyakorlási kérésének eleget tesz, megkeresésére írásban válaszol, illetve 
amennyiben kérését nem áll módjában teljesíteni, akkor erről részletes indoklással Önt szintén 
írásban tájékoztatja legfeljebb egy hónapon belül. Amennyiben sérelmezi az adatkezelés módját és 
az Adatkezelő vizsgálata alapján az Ön panasza megalapozottnak bizonyul, haladéktalanul 
gondoskodik az Önt hátrányosan érintő adatkezelés megszüntetéséről, szükség esetén 
együttműködik a felügyeleti hatósággal, amelyről Önt szintén írásban értesíti 

  
8. Hol tehet panaszt jogszerűtlen adatkezelés vélelme esetén? 

Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím:  Postacím. 1530 Budapest, Pf.: 5 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon:   +36 -1-391-1400.  
Fax:    +36-1-391-1410 

 
9. Hova fordulhat jogorvoslatért, kártérítési igényével?  
 

Amennyiben az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével bizonyítottan kárt okoz, akkor köteles a kárt megtéríteni. Kártérítési 
keresetet a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon nyújthatja be.  
Illetékes bíróságot keresse az alábbi linken: https://birosag.hu/birosag-kereso 
 

10. Egyéb információ 
 

10.1. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat. 
 

10.2. Határon átnyúló vagy harmadik országba (értsd. az Általános Adatvédelmi Rendelet területi 
hatályán kívül eső országokba) adattovábbítás az Ön személyes adatairól nem történik. A google 

 
10.3. Jelen tájékoztató megváltoztatásának jogát az Adatkezelő fenntartja, és az esetleges 

változtatásokról a honlapon tájékoztatja.  
 

mailto:info@adatvedelemneked.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://birosag.hu/birosag-kereso
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10.4. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása 
alapján más szervek tájékoztatásra, adatközlésre, átadása, valamint iratokba való betekintésbe 
kötelezhetik az adatkezelőt. Ilyen hatósági megkeresés esetén – amennyiben a hatóság a pontos 
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot az Adatkezelő a megjelölt adatkörben és a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben nyújt. 

 
10.5. Jelen tájékoztató szellemi terméknek minősül.  


