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A Bogos-Tráns Kft, mint Adátkézéloő  Térméészétés széméé ly pártnéréinék éés Jogi széméé ly
pártnéréinék térméészétés széméé ly kéépviséloő jéénék széméé lyés ádátáit  toö bbséégéébén égy
szérzoő déésés jogviszony kérétéébén kézéli. 
Ezén ádátkézéléésék ésétéébén áz ádátkézéléés jogálápjá áz éérintétt áé ltál koö toö tt szérzoő déés
téljésíétéésé, vágy áz éérintétt áé ltál kéért, szérzoő déés mégkoö tééséé t mégéloő zoő  léépéésék. 

A  szérzoő déés  mégéloő zoő  léépéésékéént  éértélmézétt  á  fuvártáé jéékoztátoé  ápplikáé cioé bá  váloé
régisztráé cioé .   Az  é-fuvárok  ápplikáé cioé bá  váloé  jéléntkézéés  éés  régisztráé cioé  folyámáén  á
lééndoé  szérzoő déésés  pártnér  á  koö vétkézoő  ádátokát  (széméélyés  ádátok)  ádjá  még  áz
ádátkézéloő nék:  céégnéév,  kápcsoláttártoé  névé,  téléfonszáémá,  émáilcíém,  ádoé száém
szérélvéényék száémá, szérélvéényék téléphélyé

A Bogos-Tráns  Kft.  mint  ádátkézéloő  á  vélé  szérzoő déésbén áé lloé  ádátféldolgozoé vál  (Goő z
Máé rioé  EV.  7191  Hoő gyéész  Foő  utcá  54.  EV-i  nyilváéntártáé si  száém:  50562439  Adoé száém:
67658655-1-37.)  uö zéméltéti  áz  ápplikáé cioé t,  ádátféldolgozoé  szérzoő dééséébén  váé lláljá  á
GDPR réndéléték márádééktálán bétártáé sáé t.  

A  fénti  ádátokát  áz  ádátféldolgozoé  á  Mongo  DB  Atlás  félhoő  álápué  ádátbáé zis
szolgáé ltátáé sáébán táé roljá.
A táé rolt ádátbáézis félhásznáé loé néévvél éés jélszoé vál titkosíétvá véédétt.
 
A  Bogos-Tráns  Kft,  mint  Adátkézéloő  szérzoő déés  téljésíétéésé  jogcíéméén  á  szérzoő déésés
pártnérék  ádátáit  á  szérzoő déés  mégkoö téésé,  téljésíétéésé,  éés  áz  ésétlégés  réklámáécioé k
kézéléésé,- nétáén mégszuő néésé céé ljáéboé l kézéli. 

Továébbáé  áz  Adátkézéloő  kézéli  á  vélé  szérzoő déésés  kápcsolátbán  áé lloé  Pártnérék
térméészétés széméély kéépviséloő jéénék, uö gyféléinék széméé lyés ádátáit. 
A fénti kézélt ádátok léhétnék: 

 pártnér kápcsoláttártoé jáénák széméélyés ádátái: néév, téléfonszáém, é-máil cíém, stb.
 félrákoé ,  lérákoé hély,  táé roloé ,  kikoö toő ,  vásué ti  áé trákoé ,  féldolgozoé :  névé,  cíémé,GPS

koordináé táé já, nyitvá tártáé sá, stb.
 á száé llíétándoé  áé ru tulájdonosáénák ádátái (néév, téléfonszáém)
 á száé llíétáé shoz kápcsoloé doé  ádátok (diszpoé száém, oő stérméloő i éngédéé lyszáém)



A fénti  ádátokát  kivéétél  néé lkuö l  á  mégréndéloő  szérzoő doő  pártnéruö nktoő l  éé rkéznék,  íérott
formáébán á mégréndéléés béfogádáésákor. Ezén ádátokát á száé llíétáé sok soráén, céégén béluö l
hásznáé ljuk, éés álváé llálkozoé  pártnéréink száémáé rá továébbíétjuk. 

A Bogos-Tráns Kft, mint Adátkézéloő  á vélé vévoő kéént, száé llíétoé kéént szérzoő doö tt térméészétés
széméély  névéét,  szuö létéési  névéét,-  idéjéé t,  ányjá  névéé t,  lákcíéméé t,  ádoé ázonosíétoé  jéléé t,
ádoé száémáé t,  égyééni  váé llálkozoé i,-  oő stérméloő i,-  széméé lyi  igázolváény  száémáé t,  lákcíéméé t,
széékhély, téléphély cíéméé t, téléfonszáémáé t, é-máil cíéméé t, honláp-cíéméé t, bánkszáémlászáémáé t,
onliné/égyééb ázonosíétoé jáé t.

Aménnyibén  áz  ádátkézéloő vél  vévoő kéént,  száé llíétoé kéént  szérzoő doö tt  pártnér  térméészétés
széméély  (égyééni  váé llálkozoé ,  oő stérméloő ),  névéét,  szuö létéési  hélyéét,-  idéjéé t,  ányjá  névéé t,
lákcíéméé t,  ádoé ázonosíétoé  jéléé t,  ádoé száémáé t,  égyééni  váé llálkozoé i,-  oő stérméloő i,-  széméé lyi
igázolváény  száémáé t,  lákcíéméé t,  széékhély,  téléphély  cíéméét,  téléfonszáémáé t,  é-máil  cíéméé t,
honláp-cíéméé t, bánkszáémlászáémáé t, égyééb ázonosíétoé jáé t táé roljá áz ádátkézéloő .
A  kézélt  ádátok  koö réé t  oö nkééntésén  á  félék  doö ntik  él  á  céé l  mégváloé síétáé sá,  válámint
jogszábáé lyi  koö télézéttsééguö k  téljésíétéésé  éérdékéébén.  A  szérzoő dééskoö tééssél  égyidéjuő lég
áláé íéráé srá  kéruö l  áz  ádátvéédélmi  Kláuzulá  6.sz.  melléklet,  mély  roö gzíéti  á  Pértnértoő l
éérkézétt éés áz ádátkézéloő  áé ltál táé rolt éés továébbíétott ádátok kézélééséénék szábáé lyáit, éés á
Pártnér éhhéz váloé  hozzáé jáé ruláé sáé t.

A Váé llálkozáés á vélé szérzoő doő  (táé jéékoztátáé st,- ájáénlátot kééroő ) jogi széméé ly térméészétés
széméély kéépviséloő jéénék éés pártnéréinék ádátáit.   7. sz. melléklet szérinti hozzáé jáé ruláé s
álápjáén kézéli á mégbíézáé s mégszuő nééséé t koö vétoő  8 éévig.
Az éérintéttét széméélyés ádátái ádátféldolgozoé  réészééré toö rtéénoő  áé tádáé sáé roé l  á pártnérnék
táé jéékoztátni kéll.  

Az Adatkezelő  (Bogos-Trans Kft.)  az  érintett  szerződéses  Partner  általa  önkéntesen rendelkezésre
bocsátott személyes adatokat a szerződés megkötése, teljesítése és a felek hatékony együttműködése
céljából kezeli.
Az Érintettek adatait a Bogos-Trans Kft. kapcsolattartó munkavállalója, a szállítmány szervezésért,- az
adózásért,-  számviteli  kötelezettségek  megvalósulásáért  felelős  kollégája,  valamint  megbízott
adatkezelője használhatja fel, kizárólag a Bogos-Trans Kft. és a szerződéses Partner között fennálló
szerződés teljesítésével kapcsolatban. 
A  Bogos-Trans  Kft.,  mint  Adatkezelő  kötelezettséget  vállal  a  számára  önkéntesen  megküldött
személyes  adatok  biztonságos  tárolására,  valamint  a  hozzájárulást  megvonását  követő,  azonnali
hatályú törlésre.
Amennyiben az  Adatkezelő ás  a  szerződéses  Partner  között  folyamatos  szolgáltatási  szerződés áll
fenn,  a  jelen  tartalmú  hozzájáruló  nyilatkozattal  azonos  értékű  közlésnek  és  hozzájáruló
nyilatkozatnak kell tekinteni az eseti megrendelésekkel kapcsolatos elektronikus adatközlést.

Érintettekkel  kapcsolatos  mindennemű  tájékoztatási  kötelezettsége  –  az  Adatkezelő
adatfelhasználásának/adatkezelésének  tárgyában  -  a  Partnert  terheli.  Az  adatkezelő  ezt  a
tájékoztatási  kötelezettségét  jelen  szabályzat  hatálybalépésével  egyidejűleg  megtesz  az
adatkezelési  tájékoztatóban,  melyet  megküld  minden  meglévő  Partnernek,  illetve  új
szerződéses Partnerei számára a szolgáltatói szerződés mellékleteként biztosítja. 

Amennyiben az Érintett személyes adatait – az Adatkezelő adatkezelése során - sérelem érte,
elsőként az Adatkezelőnél  tegyen panaszt,  ha azt nem, vagy nem megfelelően orvosolták,
forduljon  az  illetékes  hatósághoz:  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság,
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A Partner jelen hozzájáruló nyilatkozatban való adatközlésének elmaradása nem előfeltétele a
szerződéskötésnek.  Az  Érintettek  adatainak  megküldése  és  az  adatkezeléshez  való
hozzájárulás a szállítási megbízásban elküldött személyes adatok megküldésével teljesítettnek
tekintendő.

Félhásznáé loé ink  széméélyés  ádátáit  áz  áláébbi  jogszábáé lyok  méntéén  kézéljuö k,  tártjuk
nyilváén:

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április  27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében
történő  védelméről  és   az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK
rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános  adatvédelmi  rendelet)  (EGT-
vonatkozású szöveg), továbbiakban Rendelet/R.

2. 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról, továbbiakban Info tv.

3. 2000. évi C. törvény a számvitelről, továbbiakban Sztv.

4. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, továbbiakban ÁFA Tv.

5. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, továbbiakban Art.

6. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, továbbiakban Mt.

7. 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről

8. 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját
számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási
és a saját  számlás  személyszállítási  tevékenységről,  továbbá az ezekkel  összefüggő
jogszabályok módosításáról

9. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről"
szóló,  Genfben,  az  1956.  évi  május  hó 19.  napján  kelt  Egyezmény  kihirdetéséről,
továbbiakban Egyezmény

10. 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének
munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

11. 32006R0561  Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  561/2006/EK  rendelete  (2006.
március  15.)  a  közúti  szállításra  vonatkozó  egyes  szociális  jogszabályok
összehangolásáról,  a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet  módosításáról,
valamint  a  3820/85/EGK  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (EGT
vonatkozású szöveg) - Nyilatkozat

EÉ RINTETT SZEMEÉ LYES ADATAINAK KEZELEÉ SEÉ HEZ FÜŰ ZŐŰ DŐŰ  JŐGAI

Félhásznáé loé nk széméé lyés ádátáit áz áláébbi élvék méntéén kézéljuö k.

A széméé lyés ádát:
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A.) kézélééséé t jogszerűen éé s tisztességesen, válámint átlátható módon kéll kézélni.

B.) gyűjtése csak meghatározott,- egyértelmű és jogszerű célból történhet, ném
minoő suö l  áz  érédéti  céé llál  oö sszéégyéztéthététlénnék  á  koö zéérdékuő  árchiváé láé s
céé ljáéboé l,- tudomáényos éés státisztikái céé lboé l toö rtéénoő  ádátkézéléés.

C.) kézéléésé á céé llál réléváéns méértéékré korláé tozoé djon (ádáttákáréékossáég élvé),

D.) –nák pontos,- éés náprákéésznék kéll lénnié, á pontátlán ádátokát háládééktálánul
jávíétáni,- toö roö lni kéll (pontossáég élvé).

E.) nyilváéntártáé sáénák  olyán  formáébán  kéll  mégtoö rtéénnié,  hogy  áz  éérintétt
ázonosíétáé sá  csák  áz  ádátkézéléés  céé ljáénák  élééréésééhéz  szuö kséégés  idéig  légyén
léhétséégés.

F.) kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési
intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).

Az Adátkézéloő  tévéékényséégé soráén biztosíétjá áz élvék éérvéényésuö lééséé t, éés báé rmikor kéész á
mégféléléés igázoláé sáé rá (élszáémoltáthátoé sáé g élvé).

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az éérintétt jogosult árrá, hogy áz ádátkézélééssél oö sszéfuö ggoő  téényékroő l éés informáécioé kroé l
áz ádátkézéléés mégkézdééséé t mégéloő zoő én réészlétés táé jéékoztátáé st kápjon 

1.) Há á vonátkozoé  széméé lyés ádátokát áz éérintéttoő l gyuő jtik, áz ádátkézéloő  á széméé lyés
ádátok mégszérzééséénék idoő pontjáébán áz éérintétt réndélkézéésééré bocsáé tjá á koö vétkézoő
informáécioé kát:
- áz ádátkézéloő ,- kéépviséloő jéénék kiléé té éés éléérhétoő séégéi;
- á széméé lyés ádátok kézélééséénék céé ljá, áz ádátkézéléés jogálápjá;
- jogos éérdékéérvéényésíétéésén álápuloé  ádátkézéléés ésétéén mágá áz éérdék;
-  széméé lyés ádátok cíémzéttjéi
A tisztésséégés éés áé tláé thátoé  ádátkézéléés éérdékéébén áz éérintéttét á koö vétkézoő  kiégéészíétoő
informáécioé kroé l  táé jéékoztátjá  áz  ádátkézéloő :  á  széméélyés  ádátok  táé roláé sáénák  konkréét
idoő tártámáéroé l, vágy ánnák méghátáé rozáésáénák moé djáé roé l.

Há á széméé lyés ádátokát ném áz éérintéttoő l széréztéék még, áz Adátkézéloő  féntiékén tué l
légkéésoő bb 30 nápon béluö l vágy áz élsoő  kápcsolátfélvéétélkor táé jéékoztátjá áz éérintéttét áz
áé tvétt  széméélyés  ádátokroé l,  réndélkézéésééré  bocsáé tjá  á  tisztésséégés  éés  áé tláé thátoé
ádátkézéléés  biztosíétáé sáéhoz  szuö kséégés informáécioé kát,  táé jéékoztátjá,  hogy áz ádátkézéléés
mély jogos éérdékén álápul, illétvé ánnák forráé sáé roé l.



2. Az érintett hozzáférési joga

1.)  Az éérintétt  jogosult,  hogy áz Adátkézéloő toő l  visszájélzéést  kápjon árrá vonátkozoé án,
hogy  széméé lyés  ádátáinák  kézéléésé  folyámátbán  ván-é,  éés  há  igén,  árrá  is,  hogy  á
széméélyés ádátokhoz éés á kápcsoloé doé  informáécioé khoz hozzáé fééréést  kápjon áz áláébbiák
szérint:
á) áz ádátkézéléés céé ljá;
b) áz éérintétt széméé lyés ádátok kátégoé riáé i;
c)  ázon  cíémzétték  vágy  cíémzétték,  ákikkél,  illétvé  ámélyékkél  á  széméélyés  ádátokát
koö zoö ltéék vágy koö zoö lni fogjáék,
d)  ádott  ésétbén  á  széméélyés  ádátok  táé roláé sáénák  térvézétt  idoő tártámá,
méghátáé rozáé sáénák szémpontjái;
é)  áz  éérintétt  kéérélmézhéti  áz  Adátkézéloő toő l  á  ráé  vonátkozoé  széméélyés  ádátok
hélyésbíétééséé t, toö rlééséé t vágy kézélééséénék korláé tozáé sáé t, éés tiltákozhát áz ilyén széméélyés
ádátok kézéléésé éllén;
f) féluö gyéléti hátoé sáé ghoz cíémzétt pánász bényué jtáé sáénák jogá;
g) há áz ádátokát ném áz éérintéttoő l gyuő jtoö ttéék, á forráé sukrá vonátkozoé  mindén éléérhétoő
informáécioé ;
2.) Az Adátkézéloő  áz ádátkézéléés táé rgyáé t kéépézoő  széméélyés ádátok máésolátáé t áz éérintétt
réndélkézéésééré  bocsáé tjá.  Az éérintétt  áé ltál  kéért  továébbi  máé solátokéért  áz Adátkézéloő  áz
ádminisztrátíév  koö ltséégékén álápuloé ,  réáé lis  méértéékuő  díéját  száémíéthát  fél.  Há  áz  éérintétt
éléktronikus ué ton nyué jtottá bé á kéérélmét, áz informáécioé kát éléktronikus formáé tumbán
kéll réndélkézéésré bocsáé táni, kivéévé, há áz éérintétt máé skéént kééri. A máésolát igéényléésééré
vonátkozoé  jog ném éérinthéti háé tráényosán máésok jogáit éés szábádsáégáit. 

3. A helyesbítéshez való jog

Az éérintétt jogosult árrá,  hogy kééréésééré áz Adátkézéloő  indokolátlán kéésédélém néé lkuö l
hélyésbíétsé  á  ráé  vonátkozoé  pontátlán  széméé lyés  ádátokát.  Figyélémbé  véévé  áz
ádátkézéléés  céé ljáé t,  áz  éérintétt  jogosult  árrá,  hogy  kéérjé  á  hiáényos  széméé lyés  ádátok
kiégéészíétééséé t. 

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

EÉ rintétt  jogosult  árrá,  hogy  kééréésééré  áz  Adátkézéloő  kéésédélém  néé lkuö l  toö roö ljé  á  ráé
vonátkozoé  széméélyés  ádátokát,  áz  Adátkézéloő  pédig  koö télés  árrá,  hogy  áz  éérintéttré
vonátkozoé  széméélyés ádátokát kéésédélém néé lkuö l toö roö ljé, há áláébbi indokok válámélyiké
fénnáé ll:
-  széméé lyés ádátokrá máé r nincs szuö kséég;
-  áz  éérintétt  visszávonjá  áz  ádátkézéléés  álápjáé t  kéépézoő  hozzáé jáé ruláé sáé t,  éés  áz
ádátkézéléésnék nincs máés jogálápjá;



- áz éérintétt á sájáé t hélyzétéévél kápcsolátos ok álápjáén, vágy áz uö zlétszérzéés éé rdékéébén
toö rtéénoő  ádátszérzéés  éllén  tiltákozik,  éés  nincs  élsoő bbséégét  éé lvézoő  jogszéruő  ok  áz
ádátkézéléésré;
-  á széméé lyés ádátokát jogéllénésén kézéltéék;
-  á széméé lyés ádátokát áz Adátkézéloő ré álkálmázándoé  unioé s vágy tágáé llámi jogbán éloő íért
jogi koö télézéttséég téljésíétéésééhéz toö roö lni kéll;
-  á  széméé lyés  ádátok  gyuő jtéésééré  á  Réndélét  8.  cikk  (1)  békézdééséébén  émlíététt,
informáécioé s táé rsádálommál oö sszéfuö ggoő  szolgáé ltátáé sok kíénáé láé sáé vál kápcsolátosán kéruö lt
sor  (16  éévét  bétoö ltoö tt  gyérmék,  vágy  fiátálább  gyérmék  szuö loő jéénék  hozzáé jáé ruláé sáé vál
kézélt ádát ésétéén).
Há áz Adátkézéloő  áz  ádátot  nyilváénossáégrá hoztá áém ázt  toö roö lni  koö télés,  mégtészi  áz
éésszéruő én élváé rhátoé  léépéésékét  ánnák éérdékéébén,  hogy táé jéékoztássá  áz Adátkézéloő két,
hogy áz éérintétt kéérélmézté toő luö k á szoé bán forgoé  széméé lyés ádátokrá mutátoé  linkék vágy
é széméélyés ádátok máé solátáénák, illétvé máésodpéé ldáényáénák toö rlééséé t.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az éérintétt jogosult árrá, hogy kééréésééré áz Adátkézéloő  korláé tozzá áz ádátkézéléést, há á
réndéltbén méghátáé rozott áláébbi féltéé télék válámélyiké téljésuö l:
á) há áz éérintétt vitátjá á széméé lyés ádátok pontossáégáé t, á korláé tozáé s árrá áz idoő tártámrá
vonátkozik, miálátt  áz Adátkézéloő  éllénoő rzi á széméélyés ádátok hélyésséégéé t;
b)  áz  ádátkézéléés  jogéllénés,  éés  áz  éérintétt  áz  ádátok  toö rléésé  hélyétt  kééri  ázok
félhásznáé láé sáénák korláé tozáé sáé t;
c)  áz Adátkézéloő nék máé r  nincs szuö kséégé á  széméé lyés ádátokrá,  dé áz éérintétt  igéényli
ázokát jogi igéényék éloő térjésztéésééhéz, éérvéényésíétéésééhéz vágy véédélmééhéz; vágy
d)  áz  éérintétt  tiltákozott  áz  ádátkézéléés  éllén;  á  korláé tozáé s  árrá  áz  idoő tártámrá
vonátkozik, ámíég kidéruö l,  hogy áz Adátkézéloő  jogos indokái élsoő bbséégét éé lvéznék-é áz
éérintétt jogos indokáivál szémbén.
Há  áz  ádátkézéléés  féntiék  álápjáén  korláé tozáé s  áláé  ésik,  áz  ilyén  széméé lyés  ádátokát  á
táé roláé s kivéé téléévél csák áz éérintétt hozzáé jáé ruláé sáé vál, vágy jogi igéényék éloő térjésztéésééhéz,
éérvéényésíétéésééhéz vágy véédélmééhéz,  vágy máé s  térméészétés vágy jogi  széméé ly jogáinák
véédélmé éérdékéébén, vágy áz Ünioé ,  illétvé válámély tágáé llám fontos koö zéérdékééboő l léhét
kézélni.

Egyéb korlátozás
Ünioé s,-  tágáé llámi  jog  jogálkotáé si  intéézkédéés  korláé tozhátjá  széméé lyés  ádát  kézéléésééré
iráényuloé  élvék szérinti  jogok éés  koö télézéttséégék hátáé lyáé t,  há á korláé tozáé s  tisztélétbén
tártjá ázok léényégés tártálmáé t, válámint áz áláébbiák véédélmééhéz szuö kséégés éés áráényos
intéézkédéés  szuö kséégés  kuö loö noö sén  á  némzétbiztonsáég;  honvéédélém;  koö zbiztonsáég;
buő ncsélékméényék  mégéloő zéésé,  nyomozáésá,  féldéríétéésé  vágy  á  váédéljáé ráé s  léfolytátáé sá,
illétvé  buö ntétoő jogi  szánkcioé k  véégréhájtáé sá,  bélééértvé  á  koö zbiztonsáégot  fényégétoő
vészéé lyékkél szémbéni véédélmét éés é vészéé lyék mégéloő zéésé éérdékéébén. 



Szintéén é koö rbé tártozik áz Ünioé , tágáé llámá fontos gázdásáégi,- péénzuö gyi éérdéké; á bíéroé i
fuö ggétlénséég éés á bíéroé sáé gi éljáé ráé sok véédélmé; á szábáé lyozott foglálkozáé sok ésétéébén áz
étikái véé tséégék mégéloő zéésé, kivizsgáé láé sá, féldéríétéésé éés áz ézékkél kápcsolátos éljáé ráé sok
léfolytátáé sá; á koö zhátálmi féládátok élláé táé sáéhoz kápcsoloé doé  éllénoő rzéési, vizsgáé láti vágy
szábáé lyozáési tévéékényséég; áz éérintétt véédélmé vágy máésok jogáinák éés szábádsáégáinák
véédélmé, válámint á polgáé ri jogi koö vétéléésék éérvéényésíétéésé.

A  személyes  adatok  helyesbítéséhez  vagy  törléséhez,  illetve  az  adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az  Adátkézéloő  mindén  olyán  cíémzéttét  táé jéékoztát  á  hélyésbíétéésroő l,  toö rléésroő l  vágy
ádátkézéléés-korláé tozáé sroé l, ákivél á széméélyés ádátot koö zoö ltéék, kivéévé, há éz léhététlén,
vágy  áráénytálánul  nágy  éroő fészíétéést  igéényél.  Az  éérintéttét  kééréésééré  áz  Adátkézéloő
táé jéékoztátjá é cíémzéttékroő l. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az éérintétt jogosult árrá, hogy Adátkézéloő  réndélkézéésééré bocsáé tott széméé lyés ádátáit
széé lés koö rbén hásznáé lt, digitáé lisán olváshátoé  formáé tumbán mégkápjá, továébbáé  árrá, hogy
ézékét áz ádátokát égy máé sik Adátkézéloő nék továébbíétsá ánéé lkuö l,  hogy Adátkézéloő  ézt
ákádáé lyoznáé , há:
á) áz éérintétt hozzáé jáé ruláé sáé t ádtá széméé lyés vágy kuö loö nlégés ádátáinák égy vágy toö bb
konkréé t céé lboé l toö rtéénoő  kézéléésééhéz, vágy olyán szérzoő déésén álápul, ámélybén áz éérintétt
féé lkéént szérépél;
b) áz ádátkézéléés áutomátizáé lt moé don toö rtéénik. 
Fénti jog ném éérinthéti háé tráényosán máé sok jogáit éés szábádsáégáit. 

7. A tiltakozáshoz való jog

Az  éérintétt  jogosult  árrá,  hogy  báé rmikor  tiltákozzon  széméé lyés  ádátáinák  koö zéérdékuő
vágy koö zhátálmi jogosíétváény gyákorláé sáénák kérétéébén véégzétt féládát véégréhájtáé sáéhoz,-
vágy áz Adátkézéloő  vágy égy hármádik féé l jogos éérdékéinék éérvéényésíétéésééhéz szuö kséégés
ádátkézéléésé éllén. Ebbén áz ésétbén áz ádátkézéloő  á széméé lyés ádátokát ném kézélhéti
továébb, kivéévé, há áz ádátkézéloő  bizonyíétjá, hogy áz ádátkézéléést olyán kéényszéríétoő  éréjuő
jogos okok indokoljáék, ámélyék élsoő bbséégét éé lvéznék áz éérintétt éérdékéivél, jogáivál éés
szábádsáégáivál szémbén, vágy ámélyék jogi igéényék éloő térjésztéésééhéz, éé rvéényésíétéésééhéz
vágy véédélmééhéz kápcsoloé dnák, nétáén ázt á Réndélét tészi léhétoő véé . 

8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Há  áz  ádátvéédélmi  incidéns  váloé szíénuő síéthétoő én  mágás  kockáézáttál  jáé r  á  térméészétés
széméélyék jogáirá éés szábádsáégáirá néézvé, áz Adátkézéloő  indokolátlán kéésédélém néé lkuö l



viláé gosán  éés  koö zéérthétoő én  táé jéékoztátjá  áz  éérintéttét  áz  ádátvéédélmi  incidénsroő l,
félviláé gosíétjá á koö télézoő  intéézkédéésékroő l.
Adátkézéloő  méntésuö l  á  táé jéékoztátáé si  koö télézéttséég  áloé l,  há  áz  Adátkézéloő  mégféléloő
téchnikái  éés  szérvézéési  véédélmi  intéézkédéésékét  hájtott  véégré,  éés  ézékét  áz
intéézkédéésékét áz ádátvéédélmi incidéns áé ltál éé rintétt ádátok tékintétéébén álkálmáztáék,
vágy áz Adátkézéloő  áz ádátvéédélmi incidénst koö vétoő én olyán továébbi intéézkédéésékét tétt,
ámélyék biztosíétjáé k, hogy áz éérintétt jogáirá éés szábádsáégáirá mágás kockáézátot jéléntoő
éséméény á továébbiákbán véé lhétoő én ném váloé sul még; vééguö l há á táé jéékoztátáé s áráénytálán
éroő fészíétéést  ténné szuö kséégésséé .  Ilyén ésétékbén áz éérintéttékét  nyilváénosán koö zzéététt
informáécioé k  ué tjáén  kéll  táé jéékoztátni,  vágy olyán hásonloé  intéézkédéést  kéll  hozni,  ámély
biztosíétjá áz éérintétték hásonloé án hátéékony táé jéékoztátáé sáé t.

9. Hatósági jogorvoslathoz való jog

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  panaszt  tegyen  a  felügyeleti  hatóságnál,  ha  az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet. 
A  pánászt  mégéloő zoő én  áz  éérintétt  koö télés  félvénni  á  kápcsolátot  Adátkézéloő vél,  éés
pánászáé t féléé jé bényué jtáni á béékéés réndézéés éérdékéébén.
Aménnyibén  éérintétt  ném,-  vágy  ném  kiéléégíétoő  váé lászt  káp  pánászáé rá,  á  Némzéti
Adátvéédélmi  éés  Informáécioé szábádsáég  Hátoé sáé g  cíémééré  ázt  lévéé lbén,  é-máilbén,  vágy
onliné nyué jthátjá bé áz áláébbi éléérhétoő séégékén:
1125 Budápést, Sziláé gyi Erzséébét fásor 22/c
ugyfélszolgálát@náih.hu
https://www.náih.hu/onliné-uégyinditás.html

10. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Mindén  térméészétés  éés  jogi  széméé ly  jogosult  á  hátéékony  bíéroé sáé gi  jogorvoslátrá  á
féluö gyéléti hátoé sáé g ráé  vonátkozoé , jogilág koö télézoő  éréjuő  doö ntééséévél szémbén, vágy há á
féluö gyéléti  hátoé sáé g  ném  foglálkozik  á  pánásszál,  vágy  háé rom  hoé nápon  béluö l  ném
táé jéékoztátjá áz éérintéttét á bényué jtott pánásszál kápcsolátos éljáé ráé si féjléméényékroő l vágy
ánnák érédméényééroő l. 

11. Az adatkezelővel,-  adatfeldolgozóval szembeni  bírósági jogorvoslathoz való
jog

Mindén  éérintétt  hátéékony  bíéroé sáé gi  jogorvoslátrá  jogosult,  há  mégíétéé léésé  szérint  á
széméélyés  ádátái  é  réndélétnék ném mégféléloő  kézéléésé  koö vétkéztéébén  mégséértéttéék
réndélét szérinti jogáit. 

SÜÜ TI TAÉ JEÉ KŐZTATŐÉ

Vállalkozás honlapjai,- Tájékoztatás sütik (cookies) alkalmazásáról

https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
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A  Suö ti  (cookié)  roö vid  ádátfáé jl,  mélyét  á  Váé llálkozáé s  honlápjá  hélyéz  él,  éés  á
félhásznáé loé  kiféjézétt  éngédéé lyéévél  csátoltát  visszá  á  félhásznáé loé  száémíétoé géépééroő l  áz
infokommunikáé cioé ,  intérnétés  szolgáé ltátáé s  mégkoö nnyíétéésé,  széméélyré  szábottsáégáénák
noö véléésé éérdékéébén. 
A  Váé llálkozáés  á  félhásznáé loé t  élsoő  láé togátáé sá  soráén  roö vidén  táé jéékoztátjá  á  suö tik
muő koö déésééroő l,  éés kééri félhásznáé loé  hozzáé jáé ruláé sáé t,  há á suö tik álkálmázáésáé vál égyuö tt jáé roé
ádátkézéléés  áz  oldál  félkérésééséévél  mégkézdoő dik.  A  táé jéékoztátáé s  mégjéléníéthétoő  á
félhásznáé loé  áé ltál kéért funkcioé  igéénybévéétélékor is, légtipikusábbán á honláp nyélvéénék
kiváé lásztáé sákor. 
Vééguö l á fénntártoé  ádott linkén kérésztuö l utál á téljés koö ruő  táé jéékoztátoé  éléérhétoő séégééré. 
A suö tik á félhásznáé loé  széméélyéénék béázonosíétáé sáé rá álkálmás ádátokát ném táé rolnák.
ÜÜ zéméltétoő  félhásznáé loé i kééréés ésétéén á céég téljés Adátvéédélmi Szábáé lyzátáé t á félhásznáé loé
réndélkézéésééré bocsáé tjá.
Váé llálkozáés  wéboldáláénák  kárbántártáé sáé rá,  tártálom  féltoö ltéésééré,  moé dosíétáé sáé rá
hármádik  széméé llyél  koö toö tt  szérzoő déést,  mint  Adátfélhásznáé loé ,  áki  váé lláljá,  hogy
tévéékényséégéét  á jogszábáé lyi  koö télézéttséégnék,  válámint áz Adátvéédélmi Szábáé lyzátnák
mégféléloő én véégzi.

Félhásznáé loé  láé togátáé sá soráén áé ltáláébán á láé togátoé  áé ltál hásznáé lt  IP cíém, á boö ngéészéésré
hásznáé lt  észkoö z  opéráé cioé s  réndszéréénék  jéllémzoő i,  boö ngéészoő  tíépusá,  félhásznáé láé s
idoő pontjá, á kérésétt,- hásznáé lt oldál, funkcioé  vágy szolgáé ltátáé s, muő vélét, káttintáé s kéruö l á
kézélt ádátok koö réébé. 
Adatkezelés  célja: á  honláp  konstruktíév  muő koö dééséénék  fénntártáé sá,  á  wéboldál
szolgáé ltátáé sáinák céé lszéruő  muő koö déésé, á honláp hásznáé látáénák mégkoö nnyíétéésé.
Adatkezelés  jogalapja: félhásznáé loé  oö nkééntés  hozzáé jáé ruláé sá,  ámélyét  suö ti  sáé vbán
élhélyézétt jéloö loő  néégyzét kipipáé láé sáé vál ádhát még, vágy utásíéthát él.   A váé lásztáé s á jéloö loő
néégyzét béjéloö lééséévél éés á váé lásztáé s élméntééséévél toö rtéénik. 
Személyes  adatok  címzettjei:  Adátkézéloő  érré  kijéloö lt  munkáváé lláloé já,  szérzoő doö tt
Adátfélhásznáé loé . 
Adattárolás időtartama mégégyézik á hásznáé lt boö ngéészoő  béáé llíétáé sáivál.
Weblapunkon alkalmazott sütifajták:

- munkáménét  (séssion)/funkcionáé lis  suö tik,  mélyék  á  honláp  mégféléloő
muő koö déésééhéz  szuö kséégés  minimáé lis  féltéé télékét  biztosíétjáé k,  mint  á  félhásznáé loé
ázonosíétáé s. 

- ánálizáé loé , élémzoő  oldálféjlésztéési/státisztiká suö ti.
- koö zoö sséégi méédiáé vál kápcsolátos suö tik. 

Ilyén  suö tik  ésétéén  hármádik  orszáégbá  is  toö rtéénhét  ádáttováébbíétáé s  –  á  suö tik
álkálmázáésáénák  élfogádáé sá  á  félhásznáé loé  réészééroő l  á  hármádik  orszáégbá  toö rtéénoő
ádáttováébbíétáé shoz váloé  hozzáé jáé ruláé st is jélénti. 

Bonyháéd-Májos, 2021. novémbér 15. 

Bogos-Tráns Kft. 




