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A honlappal kapcsolatos feltételek 3 részre bonthatók: 
 
Impresszum, ÁSZF – szükség esetén, de nem kötelezően -, Adatkezelési szabályzat. 

 

I. Impresszum kötelező tartalmi elemei: 

 

2001. évi CVIII. törvény 
 
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről: 

 

 
4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon 

legalább a következő adatokat közzétenni: 

a) a szolgáltató nevét, 

b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,  
c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra 

szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, 
d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való 

bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a 
szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,  
e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az 
engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt, 

f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató 

adószámát, g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:  
ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár 
kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja; 

gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, 

valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte; gc) 
hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban 

alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,  
h) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató 

(tárhelyszolgáltató) székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe 

vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a 

szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is 

megismerhetőek. 
 
A honlapon belül mindenképpen külön oldalon, esetleg külön menüpontban, vagy a 

lábjegyzetben kiemelve, impresszumként megjelölve helyezzük el, ezzel felelünk meg a 

jogszabálynak. 
 
II. Általános Szerződési Feltételekre (ÁSZF) vonatkozó rendelkezések: 

 
Ezek a feltételek csak abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben a távollévő felek a 

szolgáltatásra elektronikus úton - weblapon keresztül – kötnek szerződést. 

 
2001. évi CVIII. törvény 
 
5. § (1) A szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános 

szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy 

tárolja és előhívja azokat.  
(2) A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen 

tájékoztatni az igénybe vevőt: 
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a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell 
tenni; 

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a 

szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és 
kijavításához biztosított eszközökről; 

d) a szerződéskötés lehetséges nyelveiről; 

e) arról a - szolgáltatási tevékenységére vonatkozó - magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás 
tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus 

úton hol hozzáférhető.  
(3) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek 

kölcsönös megállapodással eltérhetnek a (2) bekezdés rendelkezéseitől. 
(4) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit a kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni 

kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre. 

6. § (1) A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az 

igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való 
elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül 

szerződéses nyilatkozatnak. 
(2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus 
úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének 

elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül 
az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses 

kötelezettség alól.  
(3) A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz 

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 
(4) A szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek 

eltérhetnek az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől, ha erről megállapodtak. 

(5) Az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit nem kell alkalmazni a kizárólag elektronikus levelezés vagy 

azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő 

szerződéskötésre. 
 

III. Adatkezelési Szabályzat 

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott 

kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: http://magyartetovalok.hu és a 

fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 

http://magyartetovalok.hu/assets/docs/adatkezelesi.pdf 
 

1. Értelmező rendelkezések: 

 

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival. 
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 

tényező alapján azonosítható;  
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés;  
- adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 
- profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 
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személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, 

különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes 
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz 

kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;  
- álnevesítés (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön 

tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;  
- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján 

hozzáférhető;  
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha 

az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
- címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 
akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak; 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, 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;  
- vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, 

ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő  
társaságokat és egyesületeket is; 

- vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

- felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, 

Magyarországon ez a szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 
- érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő 

okok valamelyike alapján érint:  
1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság 

tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 
3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

- személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:  
1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban 

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi 

helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy  
2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, 

hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint 

érintetteket; 
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- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás; 

 
 

2. Az adatkezelés célhoz kötöttsége 

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat 

kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 
 

3.1. Az adatkezelés egyéb elvei 

 

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek: Személyes adatot csak 

tisztességesen és törvényesen lehet kezelni. Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az 

adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen adatát módosíthatja. Kiemelt figyelmet 

fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik 

biztonságossá a weboldal működését. 
 

A személyes adatok továbbításra kerülhetnek Európai Unión kívüli országba. 

 

3.2. Adatokhoz való hozzáférés 

 

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat az adatkezelő használja fel. 

 

3.3. Jogosultságok 

 

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, 

személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni. 
Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá 

automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás. 

A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy az info@magyartetovalok.hu címre levelet küld az adatkezelés 

megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén 

teljesítjük. 
 

3.4.Az adatkezelés jogalapja: 
 

A Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése:  
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága 

esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok 

kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb 

célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
 

3.5. Adatrögzítés cookie-k segítségével 
 

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi 

beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, 

hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt 

azonosítani tudhatnánk. 
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A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. éviXLVIII. törvény 6. 

§-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,hogy Szolgáltató 
reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus 

levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. 

Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,hogy Szolgáltató a 
reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. 
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 

leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez 

szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a 

Felhasználót. 
 

5. Adatbiztonság 
 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az 

érintettek magánszférájának védelmét. 
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, 

köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 

A személyes adatok automatizált kezelése során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

további intézkedésekkel biztosítja: 
- a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 

- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 

segítségével történő használatának megakadályozását; 
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés 

alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 

- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az 

automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált 

feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési 

megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, 

ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
 

6.Jogorvoslat 

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségen: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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dr. Dékány Alexandra  
ügyvéd, európajogi szakjogász 
 
 
 
 
 

7. Bírósági igényérvényesítés: 

DÉKÁNY 
 
 

ÜGYVÉDI IRODA 

 
7621 Pécs, Citrom u. 7. I. em. tel: 

(72) 216 706; (30) 277 0622  
email: dekany.alexandra@gmail.com 

 

A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - 

az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 
 

 

8. Kártérítés és sérelemdíj 
 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt a kártérítés általános szabályai szerint megtéríteni. 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság  
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet. 
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