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A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu)  
működési szabályzata (Honlap Szabályzat) 

 
 
 
1. A honlap létrehozásának, működésének céljai 

 
A honlapot a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány hozta létre és működteti több, 
egyenként is fontos cél elérése, szolgálata érdekében: 

 
 minden érdeklődőt és iparági sportbarátot tájékoztatni az iparági sporttalálkozókkal 

kapcsolatos aktuális ismeretekről (Versenynaptár, Általános Versenyszabályzat, Sport-
ági Versenyszabályzatok, sportbizottsági és sportági bizottsági tagok, versenykiírások, 
stb.), 

 megkönnyíteni a találkozók rendezőinek és a résztvevő társaságoknál a sportkoordiná-
toroknak, a részvételt szervezőknek a munkáját ( a honlap  a fő kommunikációs csatorna 
a rendező és a résztvevő társaságok között) és  

 megőrizni az egyes találkozók dokumentumait (versenykiírás, eredmények, korlátozott 
számban fényképek) az utókor számára, egyúttal lehetővé tenni bizonyos ideig a talál-
kozókon készült fényképek, videók letöltését az érdeklődők számára, 

 lehetővé tenni az iparági sportmozgalom és az egyes iparági sporttalálkozók támogató-
inak megjelenését, bemutatását. 

 
2. A honlap működtetésével kapcsolatos szerepkörök, felelősségek 
 

2.1 A kuratórium  
 

A honlap 1. pont szerinti működéséért általános felelősséggel a kuratórium tartozik. A 
kuratórium évente egyszer – a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet észrevételeit figye-
lembe véve – áttekinti a honlap működésének tapasztalatait, a felmerült problémákat, ja-
vaslatokat, meghatározza az éves feladattervet és gondoskodik a működés, fejlesztés 
anyagi feltételeiről. 

 
      2.2 Az Alapítványi Honlapfelelős 

 
A honlap üzemeltetésének, fejlesztésének támogatása, koordinálása; az alapítvány 

egészére, működésének általános kérdéseire vonatkozó anyagok honlapon való megje-
lentetése, az Alapítványi Honlapfelelős felelősségi körébe tartozik. Az Alapítványi Hon-
lapfelelős pozícióját a mindenkori alapítványi titkár – titkár hiányában az ügyvezető –
tölti be.  

 
     Az Alapítványi Honlapfelelős feladatai részletesebben: 

 Kapcsolattartás a honlap üzemeltetőjével. Az üzemeltetői szerződés előkészítésében 
való részvétel, a megkötött szerződés teljesítésének felügyelete. 

 Az ügyvezető irányítása mellett az elhatározott fejlesztések felhasználói tervezésé-
ben való részvétel, közreműködés a fejlesztővel való szerződéskötés előkészítésé-
ben, az elvégzett munka átvételében, bevezetésében. 

 A honlap szabályzat fejlesztésében, aktualizálásában közreműködés. 
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 Az általános „ADMIN” feladatok ellátása, úgymint: 

 A Magunkról c. menüpont alá tartozó információk honlapra való felhelye-
zése, naprakészségnek biztosítása. 

 A Sportbizottság irányítása mellett, vele vagy megbízottjával együttmű-
ködve a Sportszakmai irányitó testületek menüpontba  tartozó információk  
naprakészségnek biztosítása. 

 A Versenyszabályzatok, Állandó támogatók, Kapcsolat c. menüpontok 
naprakészségnek biztosítása. 

 Bannerek elhelyezése a honlapon, és megjelenésük felügyelete. 
 A honlapra - más honlapfelelősök által - felhelyezett új anyagok ellenőr-

zése, az Alapítvány céljaival nem összeegyeztethető anyagok eltávolítása a 
kuratórium elnökének egyidejű értesítésével. 

 Hírlevél írása a honlapra általa felhelyezett új információkról, és a regiszt-
rált felhasználók értesítése.  

 Az „ADMIN” rendszer felhasználói leírásának aktuális állapotban tartása, 
használatával kapcsolatos jogosultságok naprakészségének biztosítása. 

 Honlap „évváltás” előkészítése, elvégzése.  

 Évente összefoglaló készítése a kuratórium (és a Sportértekezlet) számára a honlap mű-
ködésének tapasztalatairól, a javasolt fejlesztésekről. 

 A személlyel fel nem töltött sportági honlapfelelősök helyettesítése a pozíciók betölté-
séig.  

 Kapcsolattartás a Rendezvényi és a Sportági Honlapfelelősökkel, munkájuk támoga-
tása, szükség esetén ideiglenes helyettesítésük. 
 
 

2.3 A Rendezvényi Honlapfelelősök 
 

A Tárgyévi Sporttalálkozók menüpont szolgál az egyes tárgyévi találkozókra vonat-
kozó dokumentumok, anyagok megjelentetésére. E menüpont működtetése az egyes ta-
lálkozók rendezője által felkért   Rendezvényi Honlapfelelős felelősségi körébe tartozik. 
Rendezvényi Honlapfelelősnek – alkalmas helyi személy hiányában – az Alapítványi 
Honlapfelelős is felkérhető.  

 
      A Rendezvényi Honlapfelelős feladatai részletesebben: 

 
- a rendezvénnyel kapcsolatos hivatalos dokumentumok (versenykiírás, program, nevezési 

lap/ok/, visszaigazolt nevezések, eredmények, adatlap) honlapra való felhelyezése. 
- A találkozót megelőzően a találkozó invitáló, a találkozót követően a találkozó reprezen-

tatív/dokumentáló – 10-10 fotót tartalmazó – képanyagának, továbbá a rendező által a 
találkozóról készített fotó és/vagy video anyag honlapra való felhelyezése. 

- A találkozóval kapcsolatos egyéb dokumentumok – pl. résztvevők által készített fotók, 
videók stb.– a találkozó záró napját követő 21 napon belül való gyűjtése (mely határidőt 
a versenykiírásban közzé kell tenni), honlapra való felhelyezése. 

- A találkozó támogatóival kapcsolatos információk honlapra való felhelyezése. 
-    Hírlevél írása a honlapra általa felhelyezett új információkról, és a regisztrált felhasználók 

értesítése.  
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2.4 A Sportági Honlapfelelősök 
 
Az adott sportág találkozóinak történetével kapcsolatos anyagok, továbbá a Sportági Bi-
zottság, a Sportági Értekezlet működésével kapcsolatos dokumentumok megjelentetésének 
felelőse a Sportági Bizottság által felkért Sportági Honlapfelelős. Azon sportágak esetében, 
ahol Sportági Honlapfelelős felkérésére nem került sor, feladatait – a Sportági Bizottság 
felkérésére és irányításával – az Alapítványi Honlapfelelős látja el. 

 
 A Sportági Honlapfelelős feladatai részletesebben: 

 
- A Tárgyévi Sporttalálkozók menüpontban a Sportági Bizottság által készített tárgyévi 

dokumentumok honlapra való felhelyezése (Sportági Értekezlet emlékeztetője, sportági 
bizottsági ülések emlékeztetői /ha ilyenek készülnek/, tárgyévi találkozó értékelése). 

- A tárgyévet megelőző sportági találkozók dokumentumainak honlapon való – kép –és 
filmanyagok, nagyobb, nem hivatalos írásos anyagok esetében a letölthetőséget lehe-
tővé tevő ideiglenes – megjelentetése, 

- Sportági Dokumentumfelelős (hiányában a Sportági Bizottság) munkájának segítése, 
informatikai támogatása, 

- Hírlevél írása a honlapra általa felhelyezett új információkról, és a regisztrált felhaszná-
lók értesítése.  
 

Az Alapítványi Honlapfelelős és a Sportági Honlapfelelősök nevét, elérhetőségét jelen 
Szabályzat 1. sz. függeléke, a Rendezvényi Honlapfelelősök nevét, elérhetőségét a rendez-
vény (találkozó) versenykiírása, a Sportági Dokumentumfelelős (ha van ilyen) nevét és elér-
hetőségét a Sportági Versenyszabályzat tartalmazza. 

 
3. Dokumentumok honlapon való elhelyezésének, a honlap módosításának folya-

mata 
 

3.1 Hivatalos anyagok megjelentetése 
 
Hivatalos anyagnak azokat az anyagokat tekintjük, amelyek a honlap struktúrája, „tartalom-
jegyzéke” szerint szükséges, ott megnevezett dokumentumok. (A Magunkról, Sportszakmai 
szervezetek, Versenyszabályzatok, Állandó támogatóink, Kapcsolat menüpont alatti valam-
ennyi anyag, továbbá a tárgyévi sporttalálkozók anyagai a médiatár alatti anyagok kivéte-
lével.) 
 
A megjelenítendő dokumentumot az illetékes szervezet (kuratórium, FB, Sportbizottság, 
Sportági Bizottság, Szervező Bizottság) vezetője (továbbiakban: Szerző) - elektronikusan, 
a 6. pont alatti szabályokat betartva – megküldi a 2. pont szerint illetékes Honlapfelelősnek, 
továbbá másolatban az Alapítványi Honlapfelelősnek. 
 
Az illetékes Honlapfelelős a lehető legrövidebb időn – max. 3 munkanapon – belül a meg-
kapott dokumentumot a honlap megfelelő helyére felhelyezi, összeállítja a hírlevelet és ér-
tesíti a regisztrált felhasználókat. 
 
A Szerző figyelemmel kíséri a dokumentum megjelenését: ha arra határidőn belül nem kerül 
sor, haladéktalanul értesíti az Alapítványi Honlapfelelőst, szükség esetén a kuratórium el-
nökét. 
 



 

4 
 

3.2 Nem hivatalos dokumentumok megjelentetése 
 

A tárgyévi találkozókon, találkozókkal kapcsolatosan született, vélhetőleg közérdeklődésre 
számot tartó – nem a rendező, vagy valamely sportszakmai szervezet, illetve az Alapítvány 
által készített – dokumentumokat (fotók, videók, újságcikkek, visszaemlékezések) a 2.3 
pont szerint határidőn belül a Rendezvényi Honlapfelelősnek, azt követően az Alapítványi 
Honlapfelelősnek kell megküldeni, aki gondoskodik az anyag honlapra történő felhelyezé-
séről (médiatár) és a regisztráltak 7. pont szerinti tájékoztatásáról. 
 
A tárgyévet megelőző évekre vonatkozó anyagok a Sportági Honlapfelelősnek vagy/és a 
Sportági Dokumentumfelelősnek továbbítandók, akik egymással együttműködve gondos-
kodnak azok megjelentetéséről és a regisztráltak 7. pont szerinti tájékoztatásáról, továbbá 
annak a Sportági Versenyszabályzat szerinti megőrzéséről. 

 
3.3 Automatikus honlap változások 
 

A tárgyévi sporttalálkozókra vonatkozó hivatalos anyagok a naptári év végén automatiku-
san átkerülnek a Sporttalálkozók története menüpontba („évváltás”), ahol azok – a média-
tárban elhelyezett anyagok kivételével - megőrzésre kerülnek, továbbra is hozzáférhetőek.  
 
A médiatárban elhelyezett dokumentumok a tárgyév végéig  kerülnek a honlapon megőr-
zésre.  
 
A Rendezvényi Honlapfelelős tartozik gondoskodni arról, hogy a találkozót követő 5 napon 
belül a találkozó főlapján elhelyezhető 10 db archiválandó fénykép kiválasztásra és felhe-
lyezésre kerüljön.  
Az archiválandó 10 db reprezentatív fényképet a rendező a Sportági Bizottsággal egyetér-
tésben választja ki, egyet nem értés esetén a rendező 5, és a Sportági Bizottság is 5 kép 
kiválasztására jogosult. 

 
3.4 A honlapon megjelentetendő anyagokkal kapcsolatos technikai jellegű köve-

telmények  
 
A honlapra felhelyezendő dokumentumokkal kapcsolatosan az alábbi szabályokat kell be-
tartani: 

 A fájlok megnevezése pontosan (egyértelműen) fejezze ki annak tartalmát és sza-
bályzat jellegű anyag esetén tartalmazza a hatályba lépés időpontját, más anyagok 
esetében a készítés időpontját. 

 A szabályzat jellegű dokumentumok érvényességük lejárta után sem kerülnek a hon-
lapról törlésre. 

 A honlapra felhelyezendő dokumentumok („Elérhető dokumentumok”) formátuma 
igazodjon a felhasználók által legszélesebb körben használt formátumhoz. Ennek 
megfelelően a dokumentumok lehetőleg PDF formátumban kerüljenek feltöltésre, 
egyrészt elősegítve a dokumentumok biztonságos védelmét az esetleges módosítá-
sokkal szemben, másrészt lehetővé téve, hogy az adott dokumentumot a honlap lá-
togatói közvetlenül, azaz letöltés nélkül (a „Megjelenítés” gombra kattintva) tanul-
mányozhassák.  Amennyiben a PDF formátum nem biztosítható, vagy nem célrave-
zető, akkor szöveges dokumentumok esetén a WORD, táblázatos dokumentumok 
esetén az EXCEL formátum a támogatott megjelenítési forma. 
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4. A honlap látogatóira vonatkozó előírások 
 

4.1 Regisztráció (bejelentkezés) nélkül látogatható oldalak 

 

      A honlapra bejelentkezés  nélkül látogatók a honlapnak csak az alábbi oldalait kereshetik    
fel: 

- Főoldal, 
- valamennyi menüpont nyitó oldala, 
- a „Magunkról” menüpont alá tartozó összes oldal, 
- a „Korábbi sporttalálkozók” nyitó oldala alatti első oldal (a korábbi sporttalálkozók év-

száma, rendezője és helyszíne), 
- A „Hírek” oldalt visszamenőlegesen is, de az ott található linkek – ha védett oldalakra 

mutatnak – bejelentkezés nélkül nem működnek 
 

4.2 .Tudnivalók, előírások regisztrált (bejelentkezett) látogatóink számára: 

- A honlap látogatói a honlap megfelelő menüpontjában regisztrálhatják magukat, illetve 
módosíthatják, vagy törölhetik regisztrációjukat.  

- A regisztrált, bejelentkezett látogatóink számára a honlap teljes tartalma elérhető, meg-
ismerhető. 

- A regisztráció során az érdeklődési kör megadásával el lehet kerülni a felhasználó szá-
mára érdektelen hírlevelek érkezését.  

- Ha a regisztráció során megadott érdeklődési körükbe tartozó új információ, dokumen-
tum jelenik meg az oldalon, akkor arról a regisztráció során megadott email címükre – 
figyelem felkeltő céllal – Hírlevelet kapnak. A HIRLEVÉL vagy röviden ismerteti az 
új hírt (információt), vagy pedig megnevezi az új tartalmat (dokumentumot) és tartal-
mazza az arra mutató linket. 

- A regisztráció feltétele, hogy a regisztrálni kívánó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatko-
zatot (2.sz. függelék) és az Adatkezelési Tájékoztatót (3. sz. függelék.  

- A regisztrálás során megadandó egyéb, nem kötelező jelleggel kért adatok csak elem-
zési célokra használhatóak, s azok csak összesített formában jelentethetők meg. 
 

 
     4.3 Kapcsolattartás a honlap látogatóival 
  

A honlap látogatói a Kapcsolat menüpontban megadott címen írásban léphetnek kap-
csolatba az alapítvánnyal. A menüpontban lehetőség van az üzenetküldési szolgáltatás 
igénybevételére is, amely révén elektronikus levelet juttathatnak el az alapítványhoz, 
amelyre  3 munkanapon belül, elektronikus levélben válaszolunk. 

 
 

  FÜGGELÉKEK:      1.sz. függelék: Honlapfelelősök 
                                      2.sz. függelék: Adatvédelmi Nyilatkozat 
                                      3.sz. függelék: Adatkezelési Tájékoztató          

 
Budapest, 2021. április 30.  
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VITSPORT Alapítvány       Honlap Szabályzat 
1. sz. függelék 

 
Honlapfelelősök 

 
 
 

Megnevezés Név    Telefon E-mail cím 

Alapítványi Honlapfelelős: Kuna-Várhelyi 
Réka 

30/4566342 vitsport.titkar@gmail.com 

Sportági Honlapfelelősök:    

asztalitenisz    

horgász    

kajak-kenu Misley Tibor 
Márton Sándor                       

20/5571836    
30/3492171 

 
marton.sandor@mvm.hu 

labdarúgás Hanti Gábor 20/5428237 hantig@mavir.hu 

sakk    

sí    

teke Gerzsei Zoltán               gerzseiz@npp.hu 

tenisz Farkas János 70/3231948 farkasj@mavir.hu 

természetbarát    

vitorlás 
fallabda 
futás 
sárkányhajó 

   

Rendezvényi Honlapfelelősök:       A találkozó versenykiírása szerint. 
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VITSPORT Alapítvány       Honlap Szabályzat 
2. sz. függelék 

 
 
 
 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
a www. vitsport.hu honlapra regisztrálók részéről 

 
A www.vitsport.hu honlap regisztrált látogatójaként kijelentem, hogy a honlapon megismert 
személyes adatokat bizalmasan kezelem, azokat kizárólag adatkezelési céljuknak megfelelően, 
a villamosenergia-ipari sporttalálkozókkal kapcsolatos információk megismerése, gyűjtése, a 
sporttalálkozók népszerűsítése érdekében használom fel. 
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VITSPORT Alapítvány       Honlap Szabályzat 
3. sz. függelék 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A VITSPORT.HU HONLAPRA REGISZTRÁLÓK RÉSZÉRE 
 
Jelen dokumentumban Regisztráló: a VITSPORT Alapítvány www.vitsport.hu honlapjára 
regisztrálni kívánó személy. 
  
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 
szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: 
GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok keze-
lésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. 
 
 Adatkezelő 
Neve: VITSPORT Alapítvány 
Postacíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b 
E-mail: varhelyigz@gmail.com 
Telefon: +36 309657470 
Fax:  
Honlap www.vitsport.hu 
Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a-47/b 

 
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-
lásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 
szövege: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri-
serv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC) 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos 
szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.357215 ) 

 

A GDPR értelmében „személyes adat”: 
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely informá-
ció; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a termé-
szetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azo-
nosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
A „címzett” fogalma: 
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. 
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A SZEMÉLYES ADATOK 
 
kezelésének célja: Függelékben 
az adatkezelés jogalapja: Függelékben 
tárolásának időtartama: Függelékben 
felsorolása illetőleg kategóriái: Függelékben 
forrása: Függelékben 

 

Amennyiben a Függelékben a jogalap megjelölése jogos érdek, a Függelékben található a jo-
gos érdek bemutatása. 
 
A Függelékben foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad dönté-
sén múlik. Amennyiben a Függelékben foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy 
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a 
Függelékben jelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövet-
kezményekkel járhat: 

- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség teljesítésének 
lehetetlenné válása 

- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása 
- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának megtagadása 
- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása 

 
Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás 

 
Alkalmaz ilyet az Adatke-

zelő? 
Az alkalmazott logikára 
vonatkozó információk 

Mi a jelentősége és követ-
kezménye az érintettre 

nézve 
Igen. E-mail cím szerinti azonosí-

tás 
Hírlevél szolgáltatás igénybe 
vétele, a honlap teljes tartal-
mának megismerési lehető-
sége 

 

 
HA VAN CÍMZETT 

 
Címzettek megnevezése Közlés célja 

Függelékben Függelékben 
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KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 
 
Adatkezelő az érintett személyes adatait fő szabály szerint automatizáltan, emberi beavatkozás 
nélkül használja fel a regisztrált azonosítására és a hírlevél szolgáltatás teljesítésére.  
Eseti feladataik teljesítésére ezen adatokat megismerhetik az Adatkezelő munkavállalói és tiszt-
ségviselői. Ilyen feladatok például a honlap, mint az iparági sporttalálkozók szervezői és részt-
vevői közötti kapcsolattartási csatorna hatékonyságának vizsgálata, a honlap, mint az iparági 
sporttalálkozókat népszerűsítő média ismertsége, látogatottsága növelési lehetőségeinek vizs-
gálata.  
 
A fő szabály érvényesülése mellett megismerheti a személyi adatokat például az Adatkezelő 
jogi képviseletét ellátó ügyvéd is, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 
 
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait más állami szervek számára csak kivételes esetben, 
jogszabályi kötelezettség esetén adja át.  
 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az honlapját üzemeltető Adatfel-
dolgozó (IRQ Hosting Kft.) számítógépein tárolja.  
 
Az Adatfeldolgozó szerződésben vállalta, megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel 
gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hoz-
záférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen és gondoskodik arról, hogy a sze-
mélyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 
 
HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉ-

NIK TOVÁBBÍTÁS 
 

Harmadik ország vagy 
nemzetközi szervezet 

megnevezése 

Az EU Bizottság 
megfelelőségi határo-
zata, ennek hiányá-

ban garanciák megje-
lölése 

Kötelező erejű 
vállalati szabály 

(ha releváns) 

Különös helyze-
tekre vonatkozó 
eltérések (ha re-

leváns) 

Nem releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns 
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AZ ÖN JOGAI 
 
A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést az alábbiak szerint:  
 
(1) 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 következő információkhoz hozzáférést kap-
jon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető informá-
ciók, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve mi-
lyen várható következményekkel jár. 

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminiszt-
ratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton 
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó 
jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adat helyesbítését kérni. 
 
Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés cél-
ját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adat törését kérni az alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlé-
sét kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 
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b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkeze-
lésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében 
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik 
a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgálta-

tások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmé-
ben azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevéte-
lével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tő-
lük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 
illetve másodpéldányának törlését. 
 
(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennál-
lása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további 
megőrzése jogszerűnek tekinthető:  

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy 
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy 
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy 
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy 
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,  
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy  
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy  
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.  

 
A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a sze-
mélyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében 
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő 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 indoka-
ival szemben.  

 



 

13 
 

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvé-
nyesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme ér-
dekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az 
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
 
A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tilta-
kozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy 
az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen 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.  
 
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő ke-
zelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsoló-
dik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő ke-
zelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
 
(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során ki-
fejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és 
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
 
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsoló-
dóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírá-
sokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
 
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy sta-
tisztikai 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 köz-
érdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
 
 
A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordoz-
hatóságára az alábbiak szerint: 
 
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bo-
csátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg-
kapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anél-
kül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, ha: 
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a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerző-
dés teljesítése  

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 
 
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy 
– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 
 
(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. 
Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy 
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges. 
 
(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és sza-
badságait. 
 
 
A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezelé-
séhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavo-
nása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hoz-
zájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. 
 
 

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
 
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adat-
kezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása 
szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és 
elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek  
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 megíté-
lése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
telefon: +36 (1) 391-1400 
fax.: +36 (1) 391-1410 
honlap:       www.naih.hu  
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Adatkezelés célja  Kezelt adatok kategóriái  
Adatkezelés idő-

tartama  
Adatkezelés jogalapja Adatok forrása Címzett Közlés célja 

A regisztrált azonosítása név, e-mail cím, jelszó A regisztráció 

megszüntetéséig, 

vagy 3 év inakti-

vitás beálltakor  

Az érintett hozzájárulása Az érintett közvetlen 
adatközlése 

nem releváns 
 

Az adatok nem kerül-

nek továbbításra 

A hírlevél szolgáltatás biz-
tosítása az érdeklődési 
körre korlátozottan történ-
jen 

 érdeklődési kör A regisztráció 

megszüntetéséig 

Az érintett hozzájáru-

lása 

Az érintett közvetlen 
adatközlése 

nem releváns Az adatok nem kerül-

nek továbbításra 

Statisztikák, elemzések ké-
szítése 

nem, születési év, lakóhely 
irányítószáma, az iparági tár-
saság, amelyhez kötődik, a 
kötődés tartalma 

A regisztráció 

megszüntetéséig 

Az érintett hozzájáru-

lása 

Az érintett – nem kö-
telező – közvetlen 
adatközlése 

nem releváns Az adatok nem kerül-

nek továbbításra 

 

 

 


