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Az ankor.hu (a továbbiakban: weboldal)  
adatkezelési tájékoztatója 

Az adatkezelő neve: CRACKENSYS Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a weboldal mögött álló kiadó vállalat 
(a továbbiakban: Adatkezelő) 

Az adatkezelő székhelye: 1239 Budapest, Szitás u. 123. 

Az adatkezelő 
elérhetősége: 

E-mail: crackensys.@gmail.com   

 

Az adatkezelés tárgya: Tartalomgyártás keretében megvalósuló adatkezelés: 

Az adatkezelés célja: Véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlása, illetve a nyilvánosság tájékoztatásához fűződő 
tevékenység megvalósítása tényfeltárás, oknyomozás útján.  

A kezelt személyes adatok 
köre: 

- Az érintett kereszt- és vezetékneve,  
- az érintett cselekményeivel, megnyilvánulásaival, döntéseivel összefüggő információk (pl. 
következtetések, állítások, idézetek), 
- az érintett érdekeltségeivel, vagyonával, érdekkörével, közegével, kapcsolatrendszerével 
kapcsolatos „környezeti” információk,  
- az érintett közérdekből nyilvános adatai,  
- az érintettet azonosító, ingyenes céginformációs szolgálat útján megismert személyes 
adatok (pl. név, születési dátum, lakcím, anyja neve, adóazonosító jel, képviselet módja, 
képviseletre jogosult tisztsége). 
A kezelt adatokat Adatkezelő az általa kiadott médiatermékekben (beszámoló, podcast-
epizód, cikk, poszt, publikáció) megjeleníti. 

Az érintettek köre: Jelentősebb médianyilvánosságot szerző eseménnyel, körülménnyel, ténnyel érintett 
természetes személyek.  
Olyan nyilvánosságra hozott eseménnyel, körülménnyel, ténnyel érintett természetes 
személy, amelyet az érintett hozott nyilvánosságra.  
Nyilvános adatbázisban elérhető bírósági határozat alanya.  
Az Adatkezelő által közszereplőnek tekintett természetes személyek:  
- akik közéleti kérdésekkel kapcsolatos, nyilvánosság előtti megnyilatkozásaikkal aktívan 
alakítják a közvéleményt, vagy megnyilvánulásaik alkalmasak arra, hogy alakítsák a 
közvéleményt, vagy 
- akiknek a - véleményt kifejező - nyilvános közlésük közérdekű vitában kifejtett álláspontot 
tükröz (ideértve az online felületet közzétett megnyilatkozásokat is), vagy 
- akiknek a nyilvános közlése közszereplést érint, vagy 
- akiknek a nyilvános közlése tényállítást, értékítéletet foglal magában. 

Az adatok forrása: - Nyilvánosan elérhető adatbázisok,  
- gazdasági társaságok saját közléseiből és beszámolóiból származó (személyes) adatok 
feldolgozása, összegyűjtött adatok meghatározott módszertan alapján történő kiértékelése, 
- bírósági határozatok és végzések,  
- sajtótermékek, médiatartalmak (ideértve a videómegosztó portálon közzétett tartalmakat 
is), közösségi média-felületek és az ott közzétett tartalmak (posztok),  
- az Adatkezelő számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben 
információt átadó személy állításai. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes 
adatok védelmét teszik szükségessé.  
Az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a GDPR (153) preambulumbekezdése 
alapján éljen a véleménynyilvánításhoz való jogával, melyet a GDPR is védelmez a 17. cikk (3) 
bekezdésének a) pontja alapján: e szerint a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) nem 
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alkalmazandó többek közt akkor, amikor az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. A szabad véleménynyilvánítás 
egy olyan, fontos demokratikus érték, amelynek megfelelő érvényesülése az egyén és a 
társadalom szintjén is látható előnyökkel jár. E jog szavatolja, hogy az egyén szabadon 
megfogalmazhassa és kifejthesse gondolatait. 
Az Adatkezelő jogos érdeke mellett a nyilvánosságnak, mint tág értelembe vett harmadik 
félnek is jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy tájékozódjon olyan ügyekkel, eseményekkel, 
körülményekkel, jelenségekkel, illetve tényekkel kapcsolatban, amelyek közérdeklődésre 
tarthatnak számot. A kiegyensúlyozott, hiteles tájékoztatáshoz elengedhetetlen a megfelelő 
információkhoz való hozzáférés és azok továbbítása, e jog ily módon szorosan kapcsolódik 
mind a vélemény, mind pedig a tájékozódás szabadságához. 
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy azon természetes személyek személyes adatait kezelje, akik 
– Adatkezelő egyéni megítélése alapján - közszereplőnek minősülnek vagy alapvető 
szempontok mentén megállapítható, hogy az érintettek számíthattak arra, hogy 
cselekedeteikből, megnyilvánulásaikból következhet a nagy nyilvánosságnak való kitettség. Az 
Adatkezelő által folytatott újságírói tevékenység tényfeltáró jellegű, és nem a „pletykaéhség” 
kielégítését szolgálja. E körülmények az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekét erősíti. 
Adatkezelő érdemérlegelési tesztet végzett el (többek közt a fenti szempontok 
figyelembevételével), melynek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy az 
Adatkezelőnek jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett jogos érdekével, személyes adatok 
védelméhez fűződő jogával szemben, és az érintetti jogok korlátozása arányban áll az 
Adatkezelő – e korlátozás által – érvényesülő jogos érdekével. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére való törlésig, feltéve, ha a törlés jogszerű feltételei fennállnak.   

 

Az adatkezelés tárgya: Kapcsolattartás a „Kapcsolat” fülön, egyéb mezőben vagy jelen tájékoztatóban rögzített 
elérhetőségi adatokon keresztül: 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érdeklődő, vagy adott esetben megrendelő, képzésben részt vevő 
személy azonosítása annak érdekében, hogy az Adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az 
érdeklődés tárgyában. 

Az adatkezelés jogalapja: 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, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: 
GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a Adatkezelők jogos érdeke: az adatkezelés 
az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Adatkezelőnek jogos érdeke 
fűződik ahhoz, hogy az érintett kapcsolatfelvételhez szükséges adatait az érintett által 
kezdeményezett kommunikáció során felhasználja.  
Adatkezelő mérlegelést folytatott le a szemben álló felek érdekeit illetően, melynek 
eredménye, hogy az adatkezelő jogos érdekei erősebbek az érintettek érdekeinél, illetve az 
adatkezelés arányosan korlátozza az érintett jogait és szabadságait. 

Az adatkezelés időtartama: A megkeresésre történő válaszadásig, folytonos kommunikáció (levélváltás) esetén pedig a 
kommunikáció véglegesítéséig, de legkésőbb az utolsó levélváltástól számított 30 naptári 
napig. 

 

Az adatkezelés tárgya: Regisztráció során megadott személyes adatok kezelése: 

Az adatkezelés célja: Az adatkezelő weboldalára való regisztráció végrehajtása, illetve felhasználói fiókhoz kötött 
használat biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti: az érintett hozzájárulása, melynek 
megadására a jelentkezés online felületén kerül sor. Az érintett a hozzájárulást a regisztráció 
során adja meg azzal, hogy a kért személyes adatai megadását követően a hozzájáruló 
nyilatkozat melletti négyzetet bejelöli, és a regisztrációra vonatkozó objektumra klikkel.  
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Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a honlapra történő regisztrálás 
időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli. Adatkezelő az érintett által megadott 
személyes adatokat a regisztráció törlése esetén az erre vonatkozó objektumra történő 
kattintáskor automatikusan törli. 

 

Az adatkezelés tárgya: Hírlevélre történő feliratkozással megvalósuló adatkezelések: 
Adatkezelő adott esetben lehetőséget ad arra, hogy az érintett feliratkozzon a hírlevelére. A 
szóban forgó hírlevél a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) szerinti reklám megküldésére irányul. 

Az adatkezelés célja: Feliratkozás hírlevélre 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti: az érintett hozzájárulása, az érintett az 
adatkezeléshez való hozzájárulását az íven szereplő jelölőnégyzet kipipálásával adja meg 
Adatkezelő részére. A hozzájáruló nyilatkozat megadásával az érintett megadja nevét is a Grt. 
6. § (2) bekezdésnek megfelelően. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig).  

 

Az adatkezelés tárgya: Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéshez, illetve 
számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelése: 
Az érintettnek lehetősége van szolgáltatást igénybe venni (ideértve a korlátozott tartalomhoz 
való hozzáférésre vonatkozó feliratkozást is), mely Információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásnak, azaz elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás 
fejében nyújtott szolgáltatásnak minősül, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg 
fér hozzá. Az érintettnek lehetősége van a weboldalon eladásra kínált terméket rendelni.  

Az adatkezelés célja: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az 
abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 13/A. § (1) és (2) bekezdése szerint az Elker. tv. szerinti 
szolgáltató (Adatkezelő) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges 
természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A szolgáltató az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak 
számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a 
szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 
 
Adatkezelő és az érintett közötti megállapodással egy polgári jogi jogviszony jön létre, mely 
keretében Adatkezelő a megbízás szerződésszerű teljesítésére, érintett pedig az 
ellenszolgáltatás megfizetésére vállalnak kötelezettséget. Ebből fakadóan Adatkezelő 
számára számla adási kötelezettség is keletkezik, melyeket a megfelelő tartalommal köteles 
kiállítani. A számla kötelező adattartamáról az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 169. § szakasza rendelkezik. Mivel Adatkezelő 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónak minősül, köteles 
annak megfelelően gondoskodni a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
teljesítéséről, a beszámolója összeállításáról, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvek, 
az azokra épített szabályok betartásáról, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre 
és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket teljesüléséről. Mindezek teljesítésére 
adatkezelő tevékenysége során könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 
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alátámasztó számviteli bizonylatot, azaz számlát állít ki, az üzleti évről készített beszámolót, 
üzleti jelentést, azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, naplófőkönyvet 
készít, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, illetőleg analitikus, 
valamint részletező nyilvántartásokat vezet. Adatkezelő ezeket a bizonylatokat az irányadó 
belső szabályzatainak, valamint a hivatkozott jogszabálynak megfelelően papír alapon és/vagy 
elektronikusan állítja ki. 

Az adatkezelés időtartama: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. tv.) 47. § (3) bekezdése 
alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi 
adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - az adózó adatkezelőnek a 
nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott 
adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell 
megőriznie. 

 

Az adatkezelés tárgya: Támogatás (adomány) nyújtása 
Felhasználó az erre kialakított online felületen, az arra vonatkozó technikai beállítások 
végrehajtásával (adott esetben jelölőnégyzet kijelölésével, kattintással, illetőleg 
meghatározott adatok megadásával) foganatosítja, hogy saját vagyona terhére pénzbeli 
támogatásban részesítse a Kiadót vagy más, a Kiadó által megjelölt személyt vagy szervezetet. 

Az adatkezelés célja: Az érintett által a saját vagyona terhére nyújtott pénzbeli támogatás (adomány) fogadása, 
igazolása és adminisztrálása 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti: az érintett hozzájárulása, az érintett az 
adatkezeléshez való hozzájárulását az íven szereplő jelölőnégyzet kipipálásával adja meg 
Adatkezelő részére. 

Az adatkezelés időtartama: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. tv.) 47. § (3) bekezdése 
alapján a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást - ideértve a gépi 
adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is - az adózó adatkezelőnek a 
nyilvántartás módjától függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott 
adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell 
megőriznie. 

 

Adattovábbítás: Fizetési szolgáltatók: 
Az Adatkezelő a kifizetés (ideértve a támogatást is) teljesítéséhez az OTP Mobil Szolgáltató 
Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., adószám: 24386106-2-42, cégjegyzék: 01-
09-174466) nevű online fizetési szolgáltatót veszi igénybe. A Simple a szolgáltatással a Kiadó 
és a felhasználó közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás 
biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. A SimplePay Szolgáltatás és SimplePay 
Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül a Magyar Nemzeti Bank 
engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött szolgáltatásnak és nem tartozik a Hpt. hatálya alá. 
Fizetés előtt a Felhasználó minden alkalommal köteles ellenőrizni, hogy valóban a Simple 
biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.  

- A SimplePay szolgáltatással összefüggő adatkezelési tájékoztatók: 
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/  

 
Könyvelő:  
Az Adatkezelő számára a könyvelést egy külső cég végzi, mely így szintúgy adatkezelőnek 
minősül. Az adatkezelő ezen külső cég számára továbbítja a vele jogviszonyba lépő 
természetes személyek számára nyújtott szolgáltatás teljesítése eredményeként adott 
számlákat, bizonylatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés céljából. 
Jelen adattovábbítás címzettje a Lev-Org Bt. (székhely: 1213 Budapest, Királyhágó u 31., 
adószám: 20247982-1-43, e-mail: levorg.iroda@gmail.com). 
 
Adóhatóság:  

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
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A számlák, bizonylatok és számviteli nyilvántartások továbbításra kerülhetnek a Nemzet Adó- 
és Vámhivatal számára (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2., e-mail: 
nav_kozpont@nav.gov.hu, telefon: +36 1 428-5100) adó- és számviteli jogi kötelezettségek 
teljesítése céljából. 
 
Tárhelyszolgáltató: 
Adatkezelő weblapjának tárhelyszolgáltatója: DotRoll Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi 
út 3-5., cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42, e-mail: 
support@dotroll.com, tel: +36 - 1 - 432 - 3232).  

- A szerverszolgáltató adatkezelési tájékoztatója: https://dotroll.com/wp-
content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf  

- A szerverszolgáltatója cookie szabályzata: https://dotroll.com/hu/cookie/  
 
Karbantartás: 
Adatkezelő weboldalát karban tartó szolgáltató: nem releváns 
 
Hírlevél: 
Adatkezelő által igénybevett online hírlevél-küldő rendszert kezelő szolgáltató: Mailchimp; 
The Rocket Science Group, LLC., székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 
30308 USA, a hírlevél-küldő rendszert kezelő szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója: 
https://mailchimp.com/gdpr/) 

 

Az adatkezelés tárgya: Sütik által megvalósított adatkezelés: 
Amikor az oldal látogatója, mint érintett a weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, 
úgynevezett cookie-t helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Adatkezelő 
kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes 
felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá az oldal kényelmesebb 
használatát elősegítő sütiket használ. Az adatkezelő által alkalmazott sütik egy része csak 
átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek oly kényelmi sütik, melyek egy vagy 
több hónapig tárolódnak az érintett számítógépén: hogyha az érintett rendszeresen látogatja 
az oldalt, akkor a böngészője megjegyzi a korábban használt beállításait, így nem szükséges 
minden megtekintéskor az érintettnek újból elfogadnia a süti tájékoztatót vagy rendszeresen 
beállítania az igényei szerinti szűrési feltételeket. 

Az adatkezelés célja: A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák, vagy automatizmusokkal segítsék és könnyítsék 
a honlap használatát. 
A munkamenet sütik az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek 
között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett 
műveletek megjegyzését. A munkamenet sütik alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes 
használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a 
"sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődne.  
A használatot támogató kényelmi sütik lehetővé teszik, hogy az oldal megjegyezze, milyen 
működési módot választott (pl. elfogadta a süti tájékoztatót, a kereső eredmény listájában 
kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre stb.). Ez annak 
érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a 
süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az 
oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül az 
oldal kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. 

A sütik listája: 

Google Analytics 
sütijei: „_ga” 

Harmadik féltől származó süti. A webhely- és alkalmazástulajdonosokat 
segíti a szolgáltatásaik használatának megismerésében. Az alkalmazott 
sütik segítségével információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely 
használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy 
szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. A „_ga” süti a Google 
Analytics által használt fő süti, mely lehetővé teszi a szolgáltatások 
számára, hogy megkülönböztessék egymástól a felhasználókat. 2 évig 

mailto:support@dotroll.com
https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
https://dotroll.com/wp-content/uploads/2020/01/adatkezelesi-szabalyzat.pdf
https://dotroll.com/hu/cookie/
https://mailchimp.com/gdpr/
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érvényes. Minden olyan webhely használja, amely igénybe veszi a Google 
Analytics szolgáltatást 

A kezelt adatok köre: Az alkalmazott sütik jellemzően igaz-hamis értékeket, UUID azonosítót, hash-elt tartalmakat 
kezelnek. A kényelmi sütikben személyes adatok nem kerülnek rögzítésre: kizárólag egy 
azonosítószámot kerül eltárolásra, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban 
elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 30 napos lejárati idővel. 
Személyes adatnak minősülnek az érintettek által használt rendszerek és protokollok által 
rendelkezésre bocsátott online azonosítók (például IP-címek és cookie-azonosítók). 

Az adatok forrása: Az Adatkezelő honlapján telepített technikai megoldások.  

Az adatkezelés jogalapja: Munkamenet sütik: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes 
adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható ugyanolyan módon, mint 
ahogy azt az egyén korábban megadta. A hozzájárulás tartalma (megadásának módja): a 
hozzájárulást az oldal meglátogatásakor, a felugró ablakon megjelenített módokon lehet 
megadni. 
Reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem 
minden esetben jelenik meg. A megtekintéshez adott esetben a reklámblokkoló alkalmazás 
deaktiválása szükséges. 
 
Használatot támogató kényelmi sütik: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés Adatkezelő 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek érvényesítése előnyt élvez a 
személyes adatokhoz fűződő önrendelkezési joghoz képest, mivel enélkül nem 
megvalósítható a honlap működése és biztonsága. Ezen célból kezelt személyes adatok 
harmadik személynek csak a célhoz szükséges körben adhatóak át (például szerver 
üzemeltetőnek, rendőrségnek). Ezen céllal és jogalappal kezelt adatok egyéb céllal nem 
használhatóak fel. 

Az adatkezelés időtartama: A sütik listájában feltűntetett időtartamok.  

 

Az érintett jogai: Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi 
jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, 
valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.  
Az érintettnek joga van arra, hogy: 
- személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú 
kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges 
formátumú fájlként megkapja a róla kezelt személyes adatokat (adathordozhatósághoz való 
jog).  
- tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben 
a GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülnek (tiltakozáshoz való jog).  
- személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés 
átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de 
Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az 
érintettek számára (hozzáférési jog).  
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek – amennyiben Adatkezelő 
az érintett hozzájárulása alapján kezeli az adatokat - bármikor lehetősége van hozzájárulását 
visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
- adatainak törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül 
törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített 
feltételek fennállnak (törléshez való jog, „elfeledtetéshez való jog”).  
- adatainak helyesbítését kérje: az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését 
(helyesbítéshez való jog).  
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- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: az érintett jogosult arra, hogy kérésére 
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében szereplő 
feltételek valamelyike teljesül; ilyen irányú kérés esetén, amennyiben valamely feltétel 
teljesül, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. 
ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek 
hozzáférhetőségég megszünteti (korlátozáshoz való jog). 
 
Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail 
címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet 
tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 30 napon belül 
kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel 
kapcsolatosan. 

Biztonsági intézkedések 
általános leírása: 

Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint 
gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.  
Akár papíron, akár elektronikusan kerül kiállításra valamely, személyes adatokat tartalmazó 
adathordozó (pl. magánokirat, számla stb.), Adatkezelő azt/azokat zártan, az illetéktelen 
hozzáféréstől elkülönítetten kezeli. 
 
Adatkezelő a sütik révén nem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót, még azok 
engedélyezése esetén sem. Az érintett a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban 
használhatja az adatkezelő elektronikus szolgáltatásait. A modern böngészők engedélyezik a 
süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan 
elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre 
nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a 
továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét. 

Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelés során. 

Külföldi adattovábbítás: Adatkezelő a sütik alkalmazása révén bevonhat az adatkezelésbe meghatározott – adott 
esetben az Európai Unión kívüli – harmadik feleket: például az adott esetben alkalmazott, 
Google-höz köthető, tőle származó sütik segítségével adatkezelő információkat gyűjthet, majd 
jelentést készít a webhely használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy 
szerint azonosítaná a látogatókat a Google számára. További részletes információk az alábbi 
böngészők süti beállításairól:  

• Chrome 

• Firefox 

• Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

A süti-technológia révén érintett, fenti szervezeten kívül Adatkezelő nem továbbítja a kezelt 
személyes adatokat harmadik országba, sem nemzetköri szervezet részére. 

Jogorvoslat: Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefonszám: +36 (1) 391-1400 
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  
 

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint 
illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken 
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek  

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek

