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A Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft az Európai Unió adatvédelmi jogi aktusainak 

szabályozásában, az adatvédelmi tárgyú nemzeti jogszabályokban meghatározott 

elvárásoknak való megfelelés, a személyes adatok védelmének érvényesülése érdekében a 

következő szabályzatot alkotja: 

A SZABÁLYZAT TÁRGYA 

1.§ A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tárgya a Modern Oktatási Stúdió Nonprofit 

Kft. mint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (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) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk (7) 

bekezdésében meghatározott adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) személyes adatok 

kezelésére irányuló gyakorlatának szabályozása. 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.§ A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelő vezetőire, munkavállalóira és 

megbízottaira. 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok körét a Szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

3.§ A GDPR szabályozására figyelemmel a jelen szabályzat alkalmazásában: 

a) 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 (GDPR 4. cikk 1. pont); 

b) 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 (GDPR 4. cikk 2. pont); 

c) 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 (GDPR 4. cikk 7. 

pont); 
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d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 

8. pont]; 

e) 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 (GDPR 4. cikk 11. pont); 

f) 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 (GDPR 4. cikk 12. pont). 

A GDPR-nak a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes 

adatok szabad áramlására vonatkozóan megalkotott szabályozásában érvényesülő fogalom-

meghatározásokat eljes körűen a GDPR 4. cikk 1-26. pontjai tartalmazzák. 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

4.§ Az adatkezelő adatai és elérhetőségei: 

Név:  Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. 

Székhely:  4400 Nyíregyháza Bercsényi út 4. 

Adószám:  19675132-1-42 

Telefonszám:  +36 -30-3874291 

E-mail:  modernoktatas@gmail.com 

Képviselő:  dr. Chrabák László 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Név:  Szikszai Zsoltné 

Telefonszám: +36-30-3874291 

E-mail: modernoktatas@gmail.com 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

5.§ A személyes adatok kezelésének elvei a következők: 

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés a)]; 

- célhoz kötöttség [GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont]; 

- adattakarékosság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pont]; 

- pontosság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pont]; 

- korlátozott tárolhatóság [GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pont]; 

- integritás és bizalmas jelleg [GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pont]; 

- elszámoltathatóság [GDPR 5. cikk (2) bekezdés]. 
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AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE (JOGALAPJAI) 

6.§ A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű. amennyiben legalább 

az alábbiak egyike teljesül: 

- az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)]; 

- szerződéskötés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)]; 

- jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)]; 

- létfontosságú érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés d)]; 

- közhatalom gyakorlása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e)]; 

- jog, jogos érdek, érdekmérlegelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)]. 

7.§ Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán 

vagy valamely olyan uniós vagy tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos 

intézkedésnek minősül egy demokratikus társadalomban a GDPR 23. cikk (1) bekezdésében 

rögzített célok eléréséhez, annak megállapításához, hogy az eltérő célú adatkezelés 

összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték, az 

adatkezelő többek között figyelembe veszi: 

- a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti 

esetleges kapcsolatokat; 

- a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és az 

adatkezelő közötti kapcsolatokra; 

- a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a GDPR 9. cikk szerinti 

személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó, illetve, hogy 

büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a 

GDPR 10. cikk szerinti kezeléséről van-e szó; 

- azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok 

tervezett további kezelése; 

- megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is [GDPR 6. 

cikk (4) bekezdés]. 

A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEI 

8.§ Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. [GDPR 7. cikk (1) 

bekezdés] 

9.§ Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 

megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos 

és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely 

olyan része, amely sérti a GDPR-t, kötelező erővel nem bír. [GDPR 7. cikk (2) bekezdés] 

10.§ Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 
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hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. [GDPR 7. cikk (3) bekezdés] 

11.§ Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének 

- beleértve a szolgáltatások nyújtását is - feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok 

kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. [GDPR 

7. cikk (4) bekezdés] 

A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁINAK KEZELÉSE 

12.§ A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok kezelése tilos. [GDPR 9. cikk (1) bekezdés] 

13.§ Azokat az eseteket, amikor a Szabályzat 15.§-a nem alkalmazandó a GDPR 9. cikk (2)-(3) 

bekezdései tartalmazzák. 

AZONOSÍTÁST NEM IGÉNYLŐ ADATKEZELÉS 

14.§ Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már 

nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem 

köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy 

pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen a GDPR-nak. [GDPR 11. cikk (1) 

bekezdés] 

15.§ Ha a Szabályzat 17.§-ában említett esetekben az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs 

abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon 

tájékoztatja. Ilyen esetekben a GDPR 15-20. cikk nem alkalmazandó, kivéve, ha az érintett 

abból a célból, hogy az említett cikkek szerinti jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő 

kiegészítő információkat nyújt. [GDPR 11. § (2) bekezdés] 

AZ ÉRINTETT JOGAI 

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 

intézkedések 

16.§ Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkeiben említett valamennyi 

információt és a GDPR 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 

nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus 

utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más 

módon igazolták az érintett személyazonosságát. [GDPR 12. cikk (1) bekezdés] 
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20.§ Az adatkezelő elősegíti az érintett GDPR 15-22. cikk szerinti jogainak a gyakorlását. A 

Szabályzat 18.§-ban említett esetekben az adatkezelő az érintett GDPR 15-22. cikk szerinti jogai 

gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. [GDPR 12. cikk (2) bekezdés] 

21.§ Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 

kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. [GDPR 12. cikk (3) bekezdés] 

22.§ Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. [GDPR 12. cikk (4) 

bekezdés] 

23.§ A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a GDPR 15-22. és 34. cikk szerinti 

tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. 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: 

- a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó, észszerű összegű díjat számíthat 

fel, vagy 

- megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt 

terheli. [GDPR 12. cikk (5) bekezdés]  

24.§ A GDPR 11. cikk sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 

GDPR 15-21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 

további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását 

kérheti. [GDPR 12. cikk (6) bekezdés] 

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 

25.§ Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a 

személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátandó 

információkat a GDPR 13. cikk (1)-(4) bekezdései tartalmazzák. 

26.§ Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő által az érintett 

rendelkezésére bocsátandó információkat a GDPR 14. cikk (1)-(5) bekezdései tartalmazzák. 
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Az érintett hozzáférési joga 

27.§ Az érintett 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 GDPR 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. [GDPR 15. cikk (1) bekezdés]. 

28.§ Az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos további rendelkezéseket a GDPR 15. cikk (2)-

(4) bekezdései tartalmazzák. 

A helyesbítéshez való jog 

29.§ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését. (GDPR 16. cikk) 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

30.§ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

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

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

- az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk 

(2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk 

(2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor [GDPR 

17. cikk (1) bekezdés]. 

31.§ Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében 

azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte 

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

illetve másodpéldányának törlését. [GDPR 17. cikk (2) bekezdés] 

32.§ A Szabályzat 30-31.§-ai nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
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- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

- 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; 

- a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a GDPR 9. cikk (3) 

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

- a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 

Szabályzat 30.§-ban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. [GDPR 17. cikk 

(3) bekezdés] 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

33.§ 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; vagy 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, 

hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 

szemben. [GDPR 18. cikk (1) bekezdés] 

34.§ Ha az adatkezelés a Szabályzat 33.§-a alapján 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. [GDPR 18. cikk (2) bekezdés] 

35.§ Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a Szabályzat 33.§-a alapján korlátozták az 

adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. [GDPR 18. 

cikk (3) bekezdés] 
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A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

36.§ Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a Szabályzat 29.§, a 30.§-a, illetve a 33-

35.§-ok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, 

illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. (GDPR 19. cikk) 

Az adathordozhatósághoz való jog 

37.§ Az érintett 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, ha: 

- az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (Szabályzat 6.§) vagy a GDPR 

9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (Szabályzat 16.§) szerinti hozzájáruláson, vagy a 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (Szabályzat 6.§) szerinti szerződésen alapul; 

és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. [GDPR 20. cikk (1) bekezdés] 

38.§ Az adatok hordozhatóságához való jognak a Szabályzat 37. §-a szerinti gyakorlása során 

az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok 

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. [GDPR 20. cikk (2) bekezdés] 

39.§ A Szabályzat 37.§-ában említett jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét (Szabályzat 

30-32.§). Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges. [GDPR 20. cikk (3) bekezdés] 

40.§ A Szabályzat 37.§-ában említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. [GDPR 20. cikk (2) bekezdés] 

A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyek 

41.§ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló 

kezelése ellen (Szabályzat 6.§), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

[GDPR 21. (1) bekezdés] 
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42.§ A 41.§-ban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 

minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. [GDPR 21. cikk (4) bekezdés] 

43.§ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez 

kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki 

előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. [GDPR 21. cikk (5) bekezdés] 

44.§ Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult 

arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat 

végrehajtása érdekében van szükség. [GDPR 21. cikk (6) bekezdés] 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

45.§ Az érintett 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. [GDPR 22. cikk (1) bekezdés] 

46.§ A Szabályzat 45.§-a nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. [GDPR 22. cikk (2) bekezdés] 

47.§ A GDPR 22. cikk (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben (ha döntés az érintett 

és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; illetőleg 

ha a döntés az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul) az adatkezelő köteles megfelelő 

intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme 

érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi 

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

[GDPR 22. cikk (3) bekezdés] 

48.§ A Szabályzat 46.§-ban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 

GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9. cikk (2) 

bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos 

érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

Korlátozások 

49.§ A GDPR 23. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjai értelmében az adatkezelőre vagy 

adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel 

korlátozhatja a GDPR 12-22. cikkben és a GDPR 34. cikkben foglalt, valamint a GDPR 12-22. 

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései 
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tekintetében az GDPR 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás 

tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak 

védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban. 

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ 

Az adatkezelő feladatai 

50.§ Az adatkezelő 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 biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR 

rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és 

szükség esetén naprakésszé teszi. [GDPR 24. cikk (1) bekezdés] 

51.§ Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, az 50.§-ban említett 

intézkedések részeként az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz. 

[GDPR 24. cikk (2) bekezdés] 

52.§ A GDPR 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a GDPR 42. cikk 

szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás felhasználható annak 

bizonyítása részeként, hogy az adatkezelő teljesíti kötelezettségeit. [GDPR 24. cikk (3) 

bekezdés] 

Beépített és alapértelmezett adatvédelem 

53.§ Az adatkezelő 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 

mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket - például álnevesítést - hajt végre, amelyek 

célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, 

másrészt a GDPR rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak 

védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. [GDPR 25. cikk (1) 

bekezdés] 

54.§ Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére 

kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a 

kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, 

tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy 

biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy 

beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy 

számára. [GDPR 25. cikk (2) bekezdés] 
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55.§ A GDPR 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmus felhasználható annak 

bizonyítása részeként, hogy az adatkezelő teljesíti a Szabályzat 53.§-ban és 54.§-ban előírt 

követelményeket. 

Az adatfeldolgozó 

56.§ Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 

adatkezelés a GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 

biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. [GDPR 28. cikk (1) 

bekezdés] 

57.§ Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános 

felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli 

felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett 

változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel 

biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben 

kifogást emeljen. [GDPR 28. cikk (2) bekezdés] 

58.§ A GDPR 28. cikk (3) bekezdés a)-h) pontjaiban foglaltakra figyelemmel az adatfeldolgozó 

által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött olyan - az adatkezelés 

tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, 

valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó - szerződésnek vagy más jogi 

aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. 

59.§ Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési 

tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy 

tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további 

adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek 

az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, a Szabályzat 58. §-ában említett 

szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további 

adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a 

GDPR rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi 

kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a 

további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. [GDPR 28. cikk (4) bekezdés] 

60.§ A GDPR 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a GDPR 42. cikk 

szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás felhasználható annak 

bizonyítása részeként, hogy az adatfeldolgozó biztosítja a Szabályzat 56.§-ban és 59.§-ban 

említett megfelelő garanciákat. 

61.§ Az adatfeldolgozóra vonatkozó további rendelkezéseket a GDPR 28. cikk (6)-(10) 

bekezdései tartalmazzák. 
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Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt végzett adatkezelés 

62.§ Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt 

eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag 

az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós 

vagy tagállami jog kötelezi. (GDPR 29. cikk) 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

63.§ Az adatkezelő és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan 

végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet, mely a GDPR 30. cikk (1) bekezdés 

a)-g) pontjaiban foglaltakat tartalmazza. 

64.§ Az adatfeldolgozó és - ha van ilyen - adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az 

adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról, mely a GDPR 

30. cikk (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakat tartalmazza. 

65.§ A Szabályzat 63.§-ban és 64.§-ban említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az 

elektronikus formátumot is. 

Együttműködés a felügyeleti hatósággal 

66.§ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint - ha van ilyen - az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal - annak 

megkeresése alapján - együttműködik. (GDPR 31. cikk) 

ADATBIZTONSÁG 

67.§ 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; 

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 

szolgáló eljárást. [GDPR 32. cikk (1) bekezdés] 

68.§ A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más 
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módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférésből erednek. [GDPR 32. cikk (2) bekezdés] 

69.§ Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a GDPR 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási 

kódexekhez vagy a GDPR 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való 

csatlakozását felhasználhatja annak bizonyítása részeként, hogy a Szabályzat 67.§-ban 

meghatározott követelményeket teljesíti. [GDPR 32. cikk (3) bekezdés] 

70.§ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően 

kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog 

kötelezi őket. [GDPR 32. cikk (4) bekezdés] 

ADATVÉDELMI INCIDENS 

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 

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

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

GDPR 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. [GDPR 33. cikk (1) bekezdés] 

72.§ Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. [GDPR 33. cikk (2) bekezdés] 

73.§ A Szabályzat 71.§-ában említett bejelentésben legalább: 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok 

kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

- 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. [GDPR 33. cikk 

(3) bekezdés] 

74.§ Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. [GDPR 33. cikk (4) 

bekezdés] 

75.§ Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E 
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nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek 

való megfelelést. [GDPR 33. cikk (5) bekezdés] 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

76.§ 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. [GDPR 34. cikk (1) bekezdés] 

77.§ A Szabályzat 76.§-ában említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és 

közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 

33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

[GDPR 34. cikk (2) bekezdés] 

78.§ Az érintettet nem kell a Szabályzat 76.§-ban említettek szerint 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, a Szabályzat 

76.§-ban említett 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. [GDPR 34. cikk (3) bekezdés] 

79.§ 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, vagy megállapíthatja a 

Szabályzat 78. §-ában említett feltételek valamelyikének teljesülését. [GDPR 34. cikk (4) 

bekezdés] 

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ 

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

80.§ Ha az adatkezelés valamely - különösen új technológiákat alkalmazó - típusa -, 

figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő 

az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett 

adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz 

hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat 
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jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. [GDPR 35. cikk (1) 

bekezdés] 

81.§ Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő, az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat 

elvégzésekor az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni. [GDPR 35. cikk (2) 

bekezdés] 

82.§ Az előzetes hatásvizsgálatot különösen a GDPR 35. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

esetekben kell elvégezni. 

83.§ A hatásvizsgálat kiterjed legalább: 

- a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak 

ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos 

érdeket; 

- az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és 

arányossági vizsgálatára; 

- az (1) bekezdésben említett, az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok 

vizsgálatára; és 

- a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok 

védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más 

személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági 

intézkedéseket és mechanizmusokat. [GDPR 35. cikk (7) bekezdés] 

Előzetes konzultáció 

84.§ Ha a Szabályzat 80.§-ában előírt adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az 

adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az 

adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. [GDPR 36. cikk (1) bekezdés] 

85.§ A Szabályzat 84.§-tól eltérve a tagállami jog előírhatja, hogy az adatkezelők 

konzultáljanak a felügyeleti hatósággal, és szerezzék be a felügyeleti hatóság előzetes 

engedélyét akkor is, ha valamely közérdek alapján ellátandó feladat végrehajtásához 

kapcsolódóan kezelnek személyes adatokat, ideértve a személyes adatoknak a szociális 

védelemhez és a népegészségügyhöz kapcsolódó kezelését is. [GDPR 36. cikk (5) bekezdés] 

86.§ Az előzetes konzultációra vonatkozó további rendelkezéseket a GDPR 36. cikk (2)-(4) 

bekezdései tartalmazzák. 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése 

87.§ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, 

amikor: 

- az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, 

kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 
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- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket 

foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az 

érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik 

szükségessé; 

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok GDPR 9. 

cikk szerinti különleges kategóriáinak és a GDPR 10. cikkben említett, büntetőjogi 

felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 

adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban. [GDPR 37. cikk (1) 

bekezdés] 

88.§ Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot 

ellátó szerv, közös adatvédelmi tisztviselő jelölhető ki több ilyen szerv számára, az adott 

szervek szervezeti felépítésének és méretének figyelembevételével. [GDPR 37. cikk (3) 

bekezdés] 

89.§ Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és 

gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a Szabályzat 98-99. §aiban (GDPR 39. cikk) 

említett feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni. [GDPR 37. cikk (5) 

bekezdés] 

90.§ Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy 

szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait. [GDPR 37. cikk (6) bekezdés] 

91.§ Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és 

elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal közli. [GDPR 37. cikk (7) bekezdés] 

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 

92.§ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes 

adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. 

[GDPR 38. cikk (1) bekezdés] 

93.§ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó támogatja az adatvédelmi tisztviselőt a Szabályzat 98-

99.§-aiban (GDPR 39. cikk) említett feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja számára 

azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az 

adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői 

szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek. [GDPR 38. cikk (2) bekezdés] 

94.§ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai 

ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem 

bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. [GDPR 38. cikk 

(3) bekezdés] 
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95.§ Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik 

gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz 

fordulhatnak. [GDPR 38. cikk (4) bekezdés] 

96.§ Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami 

jogban meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó 

kötelezettség köti. [GDPR 38. cikk (5) bekezdés] 

97.§ Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség. [GDPR 38. cikk 

(6) bekezdés] 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

98.§Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja: 

- tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 

adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy 

tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

- ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 

rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok 

védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök 

kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és 

képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; 

- kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint 

nyomon követi a hatásvizsgálat jelen Szabályzat 80-83. §-a (GDPR 35. cikk) szerinti 

elvégzését; 

- együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 

- az adatkezeléssel összefüggő ügyekben - ideértve a Szabályzat 84-86.§-aiban (GDRP 

36. cikk) említett előzetes konzultációt is - kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti 

hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat 

vele. [GDPR 39. cikk (1) bekezdés] 

99.§ Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat 

megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is 

tekintettel végzi. [GDPR 39. cikk (2) bekezdés] 

MAGATARTÁSI KÓDEXEK ÉS TANÚSÍTÁS 

100.§ A GDPR 40. cikk (2) bekezdésében példálózó jelleggel felsoroltakkal kapcsolatosan az 

adatkezelők vagy az adatfeldolgozók kategóriáit képviselő egyesületek és egyéb szervezetek 

magatartási kódexeket dolgozhatnak ki, illetve a már meglévő magatartási kódexeket 

módosíthatják vagy bővíthetik abból a célból, hogy pontosítsák e rendelet alkalmazását. 

101.§ A magatartási kódexekre vonatkozó további rendelkezéseket a GDPR 40. cikk (3)-(11) 

bekezdései tartalmazzák. 
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102.§ A tagállamok, a felügyeleti hatóságok, az Európai Adatvédelmi Testület (a 

továbbiakban: Testület), valamint az Európai Bizottság - különösen uniós szinten - ösztönzik 

olyan adatvédelmi tanúsítási mechanizmusok, valamint adatvédelmi bélyegzők, illetve 

jelölések létrehozását, amelyek bizonyítják, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által 

végrehajtott adatkezelési műveletek megfelelnek e rendelet előírásainak. Figyelembe kell 

venni a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeit. [GDPR 42. cikk (1) bekezdés] 

103.§ A tanúsításnak önkéntesnek kell lennie, és átlátható eljáráson keresztül kell elérhetővé 

tenni. [GDPR 42. cikk (3) bekezdés] 

104.§ A GDPR 42. cikke szerinti tanúsítás nem csökkenti az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a 

GDPR betartásáért való felelősségét, és nem sérti a GDPR 55. vagy a GDPR 56. cikk alapján 

illetékes felügyeleti hatóságok feladat- és hatáskörét. [GDPR 42. cikk (4) bekezdés] 

105.§ A tanúsításra vonatkozó további rendelkezéseket a GDPR 42. cikk (2), és (5)-(8) 

bekezdései tartalmazzák. 

A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA VAGY 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA 

106.§ Olyan személyes adatok továbbítására - ideértve a személyes adatok harmadik országból 

vagy nemzetközi szervezettől egy további harmadik országba vagy további nemzetközi 

szervezet részére történő újbóli továbbítását is -, amelyeket harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbításukat követően adatkezelésnek vetnek alá vagy 

szándékoznak alávetni, csak abban az esetben kerülhet sor, a GDPR egyéb rendelkezéseinek 

betartása mellett, ha az adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti a GDRP V. Fejezetében 

rögzített feltételeket. A GDPR V. Fejezetének valamennyi rendelkezését alkalmazni kell annak 

biztosítása érdekében, hogy a természetes személyek számára a GDPR-ban garantált védelem 

szintje ne sérüljön. (GDPR 44. cikk) 

JOGORVOSLAT, FELELŐSSÉG, SZANKCIÓK 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

107.§ Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha 

az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 

rendeletet. [GDPR 77. cikk (1) bekezdés] 

108.§ Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az 

ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt 

is, hogy a Szabályzat 109-111.§-ai (GDPR 78. cikk) alapján az ügyfél jogosult bírósági 

jogorvoslattal élni. [GDPR 77. cikk (2) bekezdés] 
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A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

109.§ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti 

hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. [GDPR 78. cikk (1) bekezdés] 

110.§ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 

minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy a GDPR 56. 

cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon 

belül nem tájékoztatja az érintettet a GDPR 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos 

eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. [GDPR 78. cikk (2) bekezdés] 

111.§ A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani. [GDPR 78. cikk (3) bekezdés] 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

112.§ A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük 

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a Szabályzat 107.§-a (GDPR 77.cikk) 

szerinti jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha 

megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében 

megsértették az e rendelet szerinti jogait. [GDPR 79. cikk (1) bekezdés] 

113.§ 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. [GDPR 79. cikk (2) bekezdés] 

A kártérítéshez való jog és a felelősség 

114.§ Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem 

vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól 

kártérítésre jogosult. [GDPR 82. cikk (1) bekezdés] 

115.§ Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan 

kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben 

tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban 

meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 

adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

[GDPR 82. cikk (2) bekezdés] 

116.§ Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a Szabályzat 115.§-a szerinti felelősség 

alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli 

felelősség. [GDPR 82. cikk (3) bekezdés] 



Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági 
4400 Nyíregyháza, Bercsényi út 4. szabályzat 
 

21 

117.§ Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az 

adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és - a Szabályzat 115.§-a és 116.§-a 

alapján - felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges 

felelősséggel tartozik a teljes kárért. [GDPR 82. cikk (4) bekezdés] 

118.§ Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a Szabályzat 117.§-val összhangban teljes 

kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben 

érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, 

amely megfelel a Szabályzat 115.§-ban megállapított feltételek értelmében a károkozásért 

viselt felelősségük mértékének. [GDPR 118. (5) bekezdés] 

119.§ A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell 

megindítani, amely a Szabályzat 113.§-ban [GDPR 79. cikk (2) bekezdés] említett tagállam joga 

szerint illetékes. [GDPR 82. cikk (6) bekezdés] 

A közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó általános feltételek 

120.§ A GDPR 83. cikk (2) bekezdésével összhangban legfeljebb 10 000 000 EUR összegű 

közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves 

világpiaci forgalmának legfeljebb 2%-át kitevő összeggel sújtható (a kettő közül a magasabb 

összeget kell kiszabni): az adatkezelő és az adatfeldolgozó tekintetében a GDPR 8., a GDPR 

11., a GDPR 25-39., a GDPR 42. és a GPDPR 43. cikkben meghatározott kötelezettségek 

megsértése. [GDPR 83. cikk (4) bekezdés] 

121.§ A GDPR 83. cikk (2) bekezdésével összhangban legfeljebb 20 000 000 EUR összegű 

közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves 

világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeggel kell sújtani (azzal, hogy a kettő közül 

a magasabb összeget kell kiszabni) a következő rendelkezések megsértését: 

- az adatkezelés elvei - ideértve a hozzájárulás feltételeit - a GDPR 5., 6., 7. és 9. cikkeinek 

megfelelően; 

- az érintettek jogai a GDPR 12-22. cikknek megfelelően; 

- személyes adatoknak harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítása a GDPR 44-49. cikkeinek megfelelően; 

- a GDPR IX. fejezete alapján elfogadott tagállami jog szerinti kötelezettségek; 

- a felügyeleti hatóság a GDPR 58. cikk (2) bekezdése szerinti utasításának, illetve az 

adatkezelés átmeneti vagy végleges korlátozására vagy az adatáramlás 

felfüggesztésére vonatkozó felszólításának be nem tartása vagy a GDPR 58. cikk (1) 

bekezdését megsértve a hozzáférés biztosításának elmulasztása. [GDPR 83. cikk (5) 

bekezdés] 

122.§ A felügyeleti hatóság a GDPR 58. cikk (2) bekezdése szerinti utasításának be nem tartása 

- a GDPR 83. cikk (2) bekezdésével összhangban - legfeljebb 20 000 000 EUR összegű 

közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves 
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világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeggel sújtható; a kettő közül a magasabb 

összeget kell kiszabni. 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS A HIVATALOS DOKUMENTUMOKHOZ 

VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS 

123.§ A közérdekű feladat teljesítése céljából közhatalmi szervek, vagy egyéb, közfeladatot 

ellátó szervek, illetve magánfél szervezetek birtokában lévő hivatalos dokumentumokban 

szereplő személyes adatokat az adott szerv vagy szervezet az uniós joggal vagy a szervre vagy 

szervezetre alkalmazandó tagállami joggal összhangban nyilvánosságra hozhatja annak 

érdekében, hogy a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést összeegyeztesse 

a személyes adatok a GDPR rendelet szerinti védelméhez való joggal. (GDPR 86. cikk) 

 KÖZÉRDEKŰ ARCHIVÁLÁS CÉLJÁBÓL, TUDOMÁNYOS ÉS TÖRTÉNELMI 

KUTATÁSI CÉLBÓL VAGY STATISZTIKAI CÉLBÓL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSRE 

VONATKOZÓ GARANCIÁK ÉS ELTÉRÉSEK 

124.§ A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését a GDPR rendelettel összhangban az érintett 

jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak 

biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, 

melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé 

tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. 

Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, 

amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell 

megvalósítani. [GDPR 89. cikk (1) bekezdés] 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

125.§ A jelen Szabályzatban nem szabályozott, illetőleg kifejezetten nem említett, valamint 

hivatkozott valamennyi esetben a GDPR, valamint a mindenkor hatályos, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló nemzeti jogszabályok rendelkezései 

az irányadóak. 
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1. számú melléklet 

A Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft által kezelt személyes adatok köre 

Az adatkezelő az alábbi személyes adatokat kéri be és kezeli. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§-a alapján alapján 

A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok 

(1) A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik: 

a) a képzésben résztvevő 

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, 

lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár 

Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány 

megnevezését és számát, 

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát  

az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén, 

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő 

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, 

bb) képzésbe történő felvételével, 

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével, 

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a 

vizsga helyével, időpontjával, eredményével 

kapcsolatosak, 

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét. 
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2. számú melléklet 

A weblap látogatóinak adatai 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, 

sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html 

kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre 

mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A 

webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes 

egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Az Adatkezelő a Facebook és a Google 

AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a 

szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy 

kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az 

adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek 

célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további 

weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem 

tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját 

számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek 

a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban 

tehetők meg. További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi 

elérhetőségeken olvasható:  

http://www.google.com/privacy.html és  

https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Hírlevél 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában 

havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat 

tartalmazó online hírleveleket és elektronikus, illetve postai úton direkt marketing üzeneteket 

kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami 

elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok 

törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link 

biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. 

https://www.facebook.com/about/privacy/

