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SOPTRONIK KFT. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A Soptronik Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) harmadik 

felekkel, különösen bérlőkkel (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú 

Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” 

minősülő információkat kezel.  

 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint 

az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.  

 

A Társaság elérhetőségei: 

 

A Társaság székhelye: 9400 Sopron, Dorosmai János u. 5. 

A Társaság cégjegyzékszáma: 08-09-028497 

A Társaság telefonszáma: +36 30 48 50842  

A Társaság email címe: sopronbuggy@gmail.com 

A Társaság weboldala:  sopronbuggy.hu    

 

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal 

módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az 

érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására 

különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági 

gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt 

szükség van. Kérésére a Társaság megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy 

példányát.  

 

3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK 

 

Egyes külön esetekben specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az 

érintettek külön tájékoztatást kapnak. Ilyen például a Társaság által a weboldalain használt cookiek-

kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztató. 

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK 

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés 

időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül 

bemutatásra. Ha egy adatkezelési cél a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a 

Társaság a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja. A 

Társaság kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a 

saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos 

érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

mailto:sopronbuggy@gmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsopronbuggy.hu&data=02%7C01%7CMiklos.Boros%40cms-cmno.com%7Cac4b249a66dc4b850f5408d71b2157cb%7C8ddab29711af4f76b704c18a1d2b702f%7C0%7C1%7C637007702339644822&sdata=1ZUEk3tlkXaPnfcp%2FNohksaCTRbfWT7x8A2Z29GIXGY%3D&reserved=0


 

Budapest - 2191863.1 2 

Az adatkezelés megnevezése 

és célja 

Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a 

személyes adatokhoz? 

 

Ön mint bérlő és Társaság 

között létrejövő bérleti 

szerződés megkötése és 

teljesítése. 

 

A Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 

(„Ptk.”) 6:254. § [Utazási 

szerződés]. 

 

GDPR 6. cikk (1) b) – az 

adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, 

amelyben Ön az egyik fél. 

 

A GDPR 6. cikk 1 a) pontja 

– az Ön önkéntes 

hozzájárulása. 

Az Ön neve (vezetéknév és 

keresztnév), anyja neve, 

születési dátuma helye és ideje, 

lakóhelye, adóazonosító jele, 

telefonszáma. 

 

Amennyiben Ön több személy 

részére köti meg a bérleti 

szerződést, valamennyi utas 

neve (vezetéknév és keresztnév) 

és születési helye, ideje.  

 

Amennyiben a bérleti 

szerződést a Társaság másik 

társasággal köti meg, akkor a 

másik társaság képviselőjének 

vagy kapcsolattartójának neve 

és születési helye, ideje. 

 

 

Az adatokat az Önnel való 

kapcsolat megszűnését 

követően a Ptk.  6:22. § 

alapján 5 év múlva töröljük. 

Ha az adatokat a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 

(„Számviteli Törvény”) 

169. § alapján kötelesek 

vagyunk megőrizni, az 

adatokat az Önnel való 

kapcsolat megszűnését 

követően 8 év múlva 

töröljük. A gyakorlatban 

ilyen eset, ha az adatok a 

könyvelést alátámasztó 

iratok részét képezik, például 

a szerződéskötéssel 

kapcsolatos 

dokumentumokban (adott 

esetben magában a 

szerződésben) vagy a 

kiállított számlán 

szerepelnek. 

A Társaság bérleti 

szerződések eseti előkészí- 

tésével, megkötésével és 

teljesítésével kapcsolatban 

illetékes munkavállalói vagy 

megbízottja. Az ezzel 

megbízott személy: 

Tóthné Koller Mónika  

9400 Sopron Boldizsár u. 

2/B 

A.n.: Rendi Edit  

születési dátum: Győr 

1975.11.08 

Szig: 843219LA 

Adószám:8397572198 

 

Adattovábbítás a Társaság 

partnerei számára.  

 

Az adattovábbításra csak a 

bérleti szerződésben 

meghatározott káreset vagy a 

bérlő által a bérelt eszközzel 

elkövetett szabálysértés 

bekövetkezése esetén kerül sor. 

 

GDPR 6. cikk (1) b) – az 

adatkezelés olyan 

szerződés teljesítéséhez 

vagy olyan szerződésből 

eredő igények 

érvényesítéséhez 

szükséges, amelyben Ön az 

egyik fél. Az adatok 

kezelése és továbbítása az 

utazási szerződés 

teljesítésének előfeltétele. 

 

Az „Ön mint utas és Társaság 

között létrejövő bérleti 

szerződés megkötése és 

teljesítése.” adatkezelési célnál 

megadott adatok. 

 

 

A vonatkozó adatok az 

utazási szerződés 

megszűnését követően a Ptk.  

6:22. § alapján 5 év múlva 

törlésre kerülnek. Ha az 

adatokat a Számviteli 

Törvény 169. § alapján meg 

kell megőrizni, az adatok 8 

év múlva kerülnek törlésre. 

A gyakorlatban ilyen eset, ha 

az adatok a könyvelést 

alátámasztó iratok részét 

A Társaság partnereként az 

adott bérleti szerződéssel 

érintett káreseménnyel vagy 

szabálysértéssel 

kapcsolatban eljáró szakértő, 

biztosító vagy illetékes 

hatóság. 
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Az adatkezelés megnevezése 

és célja 

Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kik férhetnek hozzá a 

személyes adatokhoz? 

 

A GDPR 6. cikk 1 a) pontja 

– az Ön önkéntes 

hozzájárulása. 

 

 

képezik, például a 

szerződéskötéssel 

kapcsolatos 

dokumentumokban (adott 

esetben magában a 

szerződésben) vagy a 

kiállított számlán 

szerepelnek. 

 

A bérlés időtartama alatt a 

bérlőkről a Társaság által 

készített kép- és 

videófelvételek felhasználása a 

Társaság reklámanyagaiban 

és honlapján. 

A GDPR 6. cikk 1 a) pontja 

– az Ön önkéntes 

hozzájárulása. 

A Társaság által a bérlés során a 

bérlőkről készített kép- és 

videófelvételek. 

A reklámanyagok 

felhasználásának és a 

honlapon történő 

közzétételnek az időtartama. 

A Társaság reklámyanyagai 

és a honlap publikusan 

elérhető, az ott közzétett 

képekhez/videókhoz bárki 

hozzáférhet. 
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5. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK 

 

A Társaság az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses 

partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen 

Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a Társaság nevében kezeli. 

 

A Társaság csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat 

nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra 

vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési 

intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló 

konkrét feladatokat és felelősségeket a Társaság és az adatfeldolgozó közötti szerződés 

szabályozza. Az adatkezelésnek a Társaság nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó 

a Társaság választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az 

adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.   

 

Az adatfeldolgozó  Tevékenysége 

 

LAKMOK Bt.  

9423 Ágfalva, Ciklámen utca 28. 

Cégjegyzékszám: 08-06-014544 

A Társaság könyvelésének vezetése. 

 

 

6. ADATBIZTONSÁGI (TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI) INTÉZKEDÉSEK  

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat elsősorban az információkhoz való hozzáférés 

korlátozásával, továbbá felhasználói jogosultságok egyértelmű meghatározása útján védi. A jelen 

Tájékoztatóban szereplő személyes adatok kezeléséhez használt rendszerekhez és eszközökhöz 

csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében 

szükséges, és akik erre jogosultsággal rendelkeznek. Így például: az adott szerződéssel 

kapcsolatban kijelölt ügyintézők.  

 

7. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

 

7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó 

rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. 

cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a 

Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.  

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 

megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az 

érintett személyazonosságát. 

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: 

GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe 

véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha 

az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 

úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
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elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

7.2 Az érintett hozzáférési joga 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

 

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte 

vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen;  

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

 

7.3 A helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte 

vagy más módon kezelte; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre;  

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;  

e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy 

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

(2) Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni 

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az 
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észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 

tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését.  

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:  

 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 

vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül:  

 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát;  

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

felhasználásának korlátozását;  

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokaink elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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. 

 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek 

kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést. 

 

7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség  

 

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a 

Társaság tájékoztatja e címzettekről. 

 

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság 

akadályozná, ha:  

 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és  

b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
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(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 

arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a 

Munkáltató és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.   

 

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 

vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 

szabadságait. 

 

7.8 A tiltakozáshoz való jog  

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes 

adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik.  

 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.  

 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 

kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az 

érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból 

végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

7.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az 

érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 

rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 

7.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

 

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, 

jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem 

foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.  

 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 

bírósága előtt kell megindítani.  

 

7.11 A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – 

köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági 

jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. 

 

(2) A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az adatfeldolgozó 

tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható 

az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróság illetékességéről 

és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu. 

http://www.birosag.hu/

