
2. sz. melléklet: Adatkezelési Nyilatkozat

• Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

• Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az 

érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

• Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes 
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az 
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a 
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
adatfeldolgozóval végrehajtatja;

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, egváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása.

• Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges.

A Szolgáltató, mint adatkezelő tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a Hirdetők és a 
Regisztrálók, valamint a Hírlevélre feliratkozottak (együttesen, mint Felhasználók is) 
személyes adatait (jelen melléklet vonatkozásában , mint adat is). A Szolgáltató 
mindent megtesz az általa kezelt adatok megőrzéséért és integritásának védelméért, 
azokat nyilvánosan hozzáférhető módon nem tárolja, illetve csak az érintett kifejezett 
és előzetes kérésére és engedélye alapján teszi közzé (a Szolgáltatás jellegéből 
adódóan) és kizárólag a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban megjelölt célok érdekében, 
annak keretei között használja fel azokat. 

A Szolgáltató minden tekintetben meg kíván felelni a vonatkozó kötelező jogszabályi 
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előírásoknak, így különösen a az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irányelveinek, valamint a vonatkozó 
etikai normáknak egyaránt. 

Szolgáltató a szerződéskötéskor, illetve a Regisztráció során megadott adatokat 
bizalmasan kezeli a Felhasználók előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, 
harmadik személynek azokat nem adja át az alábbi korlátozással. A Szolgáltató az 
adatkezelés vonatkozásában kizárólag az érintettől közvetlenül felvett adatokat 
rögzíti, és azokat harmadik fél számára nem továbbítja, kivéve a jelen Adatkezelési 
Nyilatkozatban foglalt eseteket.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Törvényszék, az Ügyészség, a nyomozó 
hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.

A Hirdetőknek kötelezően meg kell adniuk a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
adataikat: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Cégnév (számlázási név), Adószám, 
Székhely (számlázási cím) – azon belül Irányítószám, Település, utca, házszám, 
Postázási név –, Postázási cím – azon belül Irányítószám, Település, utca, házszám –, 
Az Hirdető telefonszáma, és e-mail címe, Felhasználónév, A kapcsolattartó neve, A 

kapcsolattartó telefonszáma és A kapcsolattartó e-mail címe. A Szolgáltatás nyújtása 
során tárolásra kerül a Szolgáltatás igénybe vételének dátuma, illetve a Weboldalra 
Hirdető által feltöltött, illetve ott létrehozott Digitális adattartalmak. A Szolgáltató 
kizárólag olyan adatokat kér a Hirdetőktől, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, 
illetve a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek, ez egyben az 
adatkezelés célja is. Az adatkezelés célja továbbá a szerződéses Szolgáltató-ügyfél 
kapcsolat nyilvántartása és kezelése illetve a jogszabályi kötelezettségeknek a 
teljesítése az alábbiak szerint. A Hirdetők adatait a mindenkori számviteli 
szabályoknak megfelelő időtartamig kezeli a Szolgáltató. A Hirdetők a jelen 
Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával beleegyezésüket adják, hogy a Szolgáltató 
jogosult a Hirdetések tartalmának valódiságát ellenőrizni.

A Regisztráltaknak kötelezően meg kell adniuk az alábbi adataikat: Vezetéknév, 
Keresztnév, Felhasználónév, Lakcím, Telefonszám, E-mail cím. A Regisztráltak 
esetében az adatkezelés célja a felhasználás megkönnyítése a személyes adatok mezők 
előzetes kitöltésével, értékelés lehetősége, felhasználói tevékenység előzmények 
megtekintése. 

Hirdetőkre és Regisztráltakra vonatkozó közös szabályok: Azoknak a 
Regisztráltaknak, illetve Hirdetőknek az adatai, akik nem lépnek be a Weboldal 
kezelőfelületére 3 hónapon keresztül vagy nem válaszolnak 3 hónapon keresztül a 
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Szolgáltató által továbbított egyetlen ajánlatkérésre sem, úgy a Szolgáltató részéről 
előzetesen, eletronikus levélben történő figyelmeztetést követő, tíz munkanapon belül, 
visszavonhatalanul törlésre kerülnek a Regisztráltak, illetve Hirdetők által feltöltött, 
illetve rendelkezésünkre bocsátott Digitális adattartalmak, valamint az esetleges még 
meglevő Kreditek is visszavonhatatlanul és bármiféle vagyoni ellentételezés nélkül 
törlésre kerülnek, egyebekben a Szolgáltató az adatkezelési engedély visszavonásáig, 
az adatkezelés céljának a megvalósulásáig vagy a regisztráció törléséig kezeli a 
Regisztráltak és a Hirdetők adatait, azzal, hogy a Hirdetők adatainak a kezelése nem 
lehet rövidebb, mint a mindenkori számviteli szabályok által előírt időtartam. 

A Felhasználóknak lehetőségük van a Szolgáltató Hírlevelére történő feliratkozásra 

is. A Hírlevélre feliratkozottak tekintetében kezelt adatok köre: Név, E-mail cím. Az 
adatkezelés célja a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók rendszeres értesítése 
elektronikus úton (e-mail) az ajánlatainkról, illetve hirdető partnereink ajánlatairól. A 
Hírlevélre történő feliratkozás bármikor módosítható, illetve az adatkezelési 
hozzájárulás visszavonható a Weboldalak felületén keresztül, illetve a minden 
Hírlevélben megtalálható hiperhivatkozáson keresztül egyaránt. Az érintett tudomásul 
veszi, hogy a Hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti a Regisztrációval kapcsolatos 
adatkezelési engedély visszavonását is egyben. 

A Hírlevélre történő feliratkozás minden esetben önkéntes, és a Hírlevélre nem 
feliratkozó Regisztráltak, illetve Hirdetők semmilyen hátrányba nem kerülnek, illetve 
semmilyen megkülönbözetésben nem részesülnek a Szolgáltató részéről a Hírlevélre 
feliratkozottakkal szemben. Szolgáltató az adatkezelési engedély visszavonásáig, az 
adatkezelés céljának a megvalósulásáig vagy a Hírlevélre feliratkozottak 
feliratkozásának a törléséig kezeli a Hírlevélre feliratkozottak adatait.

A Regisztrált, illetve Hírlevélre feliratkozott a vonatkozó adatkezelési engedélyének 
visszavonását a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban rögzített kapcsolat-felvételi 
módokon túlmenően a Weboldal felületén is kezdeményezheti a Regisztrációjának a 
törlésével, mely egyben az adatkezelési engedélyének visszavonását is jelenti, mellyel 
a kezelt adatai 10 munkanapon belül visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
minden esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy, ha az korábban 
bekövetkezik, úgy az érintett kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, 
kivéve, ha a Szolgáltatót jogszabály az adatok megőrzésére kötelezi. Amennyiben az 
adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése céljából, vagy a Szolgáltató, illetve harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint 
az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Szolgáltató a kezelt 
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adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a 
rendelkezésére áll.

A Felhasználókról és minden egyéb, a Weboldalt használatba vevő személyről 
kizárólag anonim módon készült technikai statisztikai elemzéseket is igénybe vesz a 
Szolgáltató a felhasználói élmény fokozása érdekében, mint amilyen például a Google 
Analytics szolgáltatás. A Felhasználókról, és a Weboldalt használatba vevő, illetve 
felhasználó egyéb személyekről a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat 
gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram), 
amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve 
piackutatási célokra használ fel. A Felhasználó a cookie elhelyezését megtilthatja a 
saját informatikai rendszerében. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott 
adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések, illetve információkérés megtételére, a 
regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton a következő e-mail címen 
van lehetőség admin@onlineajanlat.hu. A megkeresés postai úton az alábbi címen 
lehetséges: 2145 Kerepes, Bajcsy-Zsilinszky utca 66.  A bejelentésnek nincs formai 
követelménye, de a jogosultságnak és a nyilatkozat tartalmának egyértelműen ki kell 
derülnie. 

A Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve 
visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését is, kivéve, ha 
erre a vonatkozó jogszabályok nem adnak rá lehetőséget, mert az adatkezelést 
kötelezővé teszik a Szolgáltató számára. Tiltakozhat továbbá adatának kezelése ellen, 
ha az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Tiltakozás, 
információkérés, valamint egyéb bejelentés, törlési kérelem, illetve adatvédelemmel 
vagy adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb kapcsolatfelvétel esetén a Szolgáltató 
írásban, 15 naptári napon belül köteles írásban, közérthető módon megfogalmazott 
levél formájában válaszolni.

A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltakra tekintettel kérelmezte 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az adatkezelésének 
nyilvántartásba vételét. 

A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-74898/2014.
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Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az 
adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett 
az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Felhasználók, továbbá más érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és 
jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Az adatkezeléssel 
és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan a Felhasználók és érintettek a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c, E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.) fordulhatnak panaszaikkal. A 
Felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen Törvényszékhez 
fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

Budapest, 2014.07.07.
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