
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

I. A Szabályzat célja 

 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az ÉTK Kft. Online webáruház (www.etkkft.hu) üzemeltetője, 
az ÉTK Kft. (továbbiakban „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a 
Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel 
ismer el. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az 
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen 
az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen 
közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 
 
Társaságunk elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 
tartja ügyfelei önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ÉTK Kft. a személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 
adatok biztonságát garantálja. 

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe 
- a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(„Infotv.”), 
 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet, GDPR) 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (PTK) 

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.) 

- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról (Pmt.) 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-84506/2015. 

Az ÉTK Kft. mint Adatkezelő adatai: 

Név: Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. (ÉTK Kft.) 

Székhely: 1074 Budapest, Hársfa utca 21. 

Cégjegyzékszám: 01 09 169888 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Cégbíróság 

Adószám: 10818578-2-42 

Telefonszám: 061-342-2183 

E-mail: titkarsag@etkkft.hu 

A www.etkkft.hu oldal tárhely-szolgáltatója: FIBERHOST-PLUS Kft. (cím: 4028 Debrecen, Pf. 266., 
web: http://fiberhost.hu; e-mail: info@fiherhost.hu) 

http://fiberhost.hu/


A www.etkkft.hu oldal a Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129., web: www.shoprenter.hu; e-
mail: info@shoprenter.hu) webshopmotorját használja. 

  A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden 
egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és 
alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes 
adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

II. Fogalom meghatározások 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba 
hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 
adatok további felhasználásának megakadályozása; 

Adatkezelő: ÉTK Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Hársfa utca 21.); 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
tétele; 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
 
Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben 
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy 
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.etkkft.hu) regisztrál vagy 
regisztráció nélkül ad le megrendelést; 

http://www.shoprenter.hu/
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Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen bejegyzését adja a rá vonatkozó adatok – teljes 
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

III. Az Adatkezelés célhoz kötöttsége 

Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. 
Az adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan 
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 
alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. Az ÉTK Kft. által az 
érintettől kért adat az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok 
körét öleli fel.  

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért 
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben 
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 
felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 
mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül 
sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy személyes 
adataik felhasználásra kerüljenek. Az ÉTK Kft. által az érintettől kért adat az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok körét öleli fel. A hozzájárulást az érintett az 
egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, egyéb ügylet során a 
szükséges adatok önkéntes megadásával adja meg. Az adatkezelés jogalapja az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) 
pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

V.  A kezelt személyes adatok köre 

V.1 Az ÉTK Kft-vel üzleti kapcsolatot létesítő cég cégjegyzésre jogosult tagjainak, illetve az ÉTK Kft. 
meglévő és jövőbeli munkavállalóinak a szerződés megkötéséhez és fenntartásához szükséges 
személyes adatai az érintett önkéntes hozzájárulása, és a számviteli törvény rendelkezései alapján. 

V.2 A www.etkkft.hu honlap használata, illetve a Kiadói- és Terjesztési üzletág működése során 
 kezelt megrendelési (egyszeri vásárlás, előfizetések kiküldésének teljesítése) adatok 

A megrendelés elküldéséhez és rögzítéséhez a következő adatok szükségesek: 

Név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám 

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra 
vonatkozóan is. 

A www.etkkft.hu oldalon történő regisztrációhoz a következő adatok szükségesek: 

Név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám 

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre, tárolásra: 
eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt 
termékek listája, fizetés és szállítás módja), regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított 
formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok. 
 
V.3 Hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatkezelés - www.etkkft.hu hírlevél 

http://www.etkkft.hu/
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Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők 
részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, dátum, időpont. 

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. 

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött 
hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztatóban közzétett címen lehet 
kérni. 
 
VI. Technikai, statisztikai adatok 

Az ÉTK Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

 Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

 Változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az ÉTK Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
ellen. 

Az ÉTK Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 
megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az ÉTK Kft. az adatkezelés során megőrzi 

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök. 

VI.1  A sütik (Cookies) 

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a 
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a 
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van 
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag 
a saját tartalma tekintetében. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A sütit a felhasználó 
képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik 
kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, 
cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.  A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó 
tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

Az ÉTK Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google 
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az ÉTK Kft. információkat gyűjt azzal 
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalát. Az adatot a honlap fejlesztésének és 
a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató 



számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjébe n maradnak, illetve 
amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek 
a http://www.google.com/analytics/ weboldalon.  

VI.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket 
az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan 
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a 
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes 
adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz 
kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

VII. Az adatkezelés elvei 

 1. A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. 

2. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon 
nem szabad felhasználni. 

3. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon 
nem terjeszkedhetnek túl. 

4. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó 
azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. 

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt 
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen 
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 

6. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat 
a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

7. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat a hatályos 
törvények és rendeletek rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek 
megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. 

Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak: a) 
az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó 
nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg 
b) a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási 
cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek Partnereink az adatvédelmi 
előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében 
használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják. 

8. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, 
vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, 
szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi 
az érintett Felhasználó elérhető adatait. 

9. A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak 
össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy 
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

10. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely személyes adatának felvétele, 
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben 
tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan 
esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság 
felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén 
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meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés 
céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről 
való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből 
továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 

11. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

12. A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által 
rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, 
elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem 
érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. 

13. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi 
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a személyes 
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek 
teljesítésére. 

14. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. 

15. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely 
a személyes adat törlését kizárta. 

16. A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, 
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az 
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
VIII. Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek az érintett személyével kapcsolatba hozhatók) a 
következő módon kerülhetnek az adatkezelő kezelésébe a www.etkkft.hu honlap használata során: 
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a felhasználó által használt 
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai 
adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a felhasználó is 
megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes 
kapcsolatba kíván lépni velünk. 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az ÉTK Kft. 
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre 
kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve 
kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által 
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az ÉTK Kft. fér 
hozzá. 
 
IX. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

Adatfeldolgozás 

  
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

http://www.etkkft.hu/


szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 
szerződést is – adatok feldolgozását végzi. 

 
A jelen Szabályzat szerinti adatfeldolgozó 
 
Név: Zodima Kft.  
Székhely: 1223 Budapest, Tűzliliom utca 41. 
Az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak 
megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával. 

Adattovábbítás 

A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra 
őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből 
származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

A felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a felhasználó hozzájárulása alapján 
továbbításra kerülnek a megrendelt kiadványok kézbesítése érdekében. 

Az adatkezelő a felhasználók megrendelési adatait, a csomagok házhoz szállítása céljából továbbítja 
a  GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,  a Sprinter Kft. és a Magyar Posta Zrt. részére 

A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. elérhetőségei: 
Teljes név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. 
E-mail cím: info@gls-hungary.com 
 
A Sprinter Futárszolgálat Kft. elérhetőségei: 
Teljes név: Sprinter Futárszolgálat Kft. 
Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39. 
E-mail cím: info@sprinter.hu 
 
A Magyar Posta Zrt. elérhetőségei: 
Teljes név: Magyar Posta Zrt. 
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu 

X. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti 
elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az ÉTK Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–
22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető 
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Az érintett hozzáféréshez való joga 

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   

mailto:info@gls-hungary.com
mailto:info@sprinter.hu
mailto:ugyfelszolgalat@posta.hu


személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az 
érintett személyes adatok kategóriái; 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; a személyes adatok tárolásának tervezett 
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti 
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az 
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra 
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az ÉTK Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és 
a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az ÉTK 
Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

 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 információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 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 népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az ÉTK Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

 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 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. 



Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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. 

Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha azt 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. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

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. 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

XI. Az adatvédelmi incidens 

http://www.naih.hu/


Az adatvédelmi incidens alatt a GDPR rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, 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. 

Amint az adatvédelmi incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az 
illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani 
tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni 
a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – 
részletekben is közölni lehet. 

Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben 

 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. 

 Az EU szakosított ügynöksége, az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 
(ENISA módszertani ajánlása (Recommendations for a methodology of the assessment of severity of 
personal data breaches) alapján az adatvédelmi incidens súlyossága megállapítható. 
 
Az adatvédelmi incidens súlyossága értékelésének fő kritériumai a következők: 

 Az Adatkezelési Környezet (AK) vizsgálata: a megsérült adatok fajtáját veszi górcső alá, 
beleértve az adatkezelés valamennyi körülményét 

 Az Azonosíthatóság Mértékének (AM) meghatározása: azt tárja fel, hogy az adatvédelmi 
incidenssel érintett adatokból mennyire könnyen lehet az érintettek azonosítását elvégezni 

 A Sérülés Körülményeinek (SK) leírása: a sérülés körülményeit vizsgálja, elsősorban a 
megsérült adat biztonságának csökkenését, illetve a rosszindulatú támadásra és a 
szándékosságra utaló valamennyi jelet 

A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi incidens 
súlyosságának alacsony, közepes, magas vagy nagyon magas fokozatát állapíthatjuk meg. 

Az uniós adatvédelmi rendelet értelmében, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 XII. Az adatkezelési szabályzat módosítása 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével 
bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót 
megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a 
megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére 
nincs szükség. 

XIII. Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 



Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, 
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az ÉTK Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte 
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Budapest, 2018. május 24. 

 


