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A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó  

AZ ORSZÁGOS BORVERSENY DÍJKIÓSZTÓN RÉSZTEVŐ VENDÉGEK RÉSZÉRE 

 

 

I.  ADATKEZELŐK ADATAI  

 

 KÖZÖS ADATKEZELŐK 

NÉV Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 01-02-0007206 

CÍM 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. 

KÉPVISELI Dr. Brazsil Dávid 

E-MAIL CÍM hnt@hnt.hu 

TELEFONSZÁM 06-1/413-75-27 

 

(a továbbiakban: Adatkezelő). 

 

II.  BEVEZETÉS 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Adatkezelő jogszabályi 

kötelezettségeinek eleget téve jelen Tájékoztató keretében tömör, átlátható és közérthető 

formában tájékoztassa Önt az ˝Országos Borverseny Díjkiosztó˝ elnevezésű rendezvény (a 

továbbiakban: Rendezvény) folyamattal összefüggésben 

 kezelt személyes adatokról; 

 a tervezett adatkezelés céljáról és jogalapjáról; 

 a személyes adatok címzettjeiről; 

 az adatok esetleges továbbításról,  

 a személyes adatok tárolásának időtartamáról; valamint 

 az Önt megillető információs önrendelkezési jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

 

A jelen Tájékoztató hatályos változata a Rendezvény regisztrációs felületén mindenkor elérhető. A jelen 

Tájékoztató a Rendezvény nevezési feltételeivel együttesen alkalmazandó. Amennyiben a jelen 

Tájékoztatóval kapcsolatban Önnek kérdése merülne fel, úgy az Adatkezelőt a fenti elérhetőségek 

bármelyikén felkeresheti. 

 

III.  ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK  

 

Az Adatkezelő kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az minden körülmények 

között megfeleljen a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, így különösen az alábbi jogszabályoknak: 

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(a továbbiakban: GDPR) 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 

Elkertv.) 
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IV.  TÁJÉKOZTATÓ  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL  

 

IV.1. A DÍJKIOSZTÓRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ 

 
 A BORVERSENY DÍJKIOSZTÓRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 

A Rendezvényre jelentkező természetes személyek borászok, illetve 

céges/intézményi kapcsolattartók regisztrációjának lehetővé tétele annak 

érdekében, hogy a regisztráltak az Adatkezelő által lebonyolított Rendezvényen 

részt tudjanak venni. A regisztráció célja a Rendezvény hatékony és megfelelő 

lebonyolítása.  

KEZELT ADATOK 

KÖRE ÉS JOGALAPJA 

Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja 

 borász, magánszemély, intézményi/céges 

kapcsolattartó vagy képviselő neve; e-

mail és telefonszáma a rendezvénnyel 

összefüggő tájékoztatók, figyelmeztető és 

rendkívüli értesítések kiküldéséhez, 

valamint kapcsolattartás céljából 

(kötelező) 

 regisztrációs űrlap beküldésének 

időpontja, IP cím. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 

pontja szerinti érintett 

hozzájárulása személyes 

adatainak egy vagy több célból 

történő kezeléséhez, amely 

hozzájárulást a jelentkező egy 

hozzájárulás megadására 

vonatkozó jelölőnégyzet (ún. 

chatbox) bejelölésével ad meg. , 

Továbbá az Elkertv. 13/A. § (3) 

bekezdése. 

 a jelen Tájékoztató elfogadására 

vonatkozó jelölőnégyzet nevező általi 

bejelölése. 

a GDPR (1) bekezdés c) pontja 

szerint jogi kötelezettség 

teljesítése (amely jogi 

kötelezettség a GDPR 13. és 14. 

cikkein alapul). 

A jelentkező részéről történő hiányos, hibás adatszolgáltatás azzal a 

következménnyel jár, hogy a jelentkező nem tud a Rendezvényre regisztrálni 

és a Rendezvényen részt venni.  

A jelentkező által megadott személyes adatok bármikor módosíthatóak, illetve 

törölhetőek, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 

előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő a jelentkező által megadott személyes adatokat a Rendezvény 

lezárultát követő legfeljebb egy (1) évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig 

kezeli, feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs (pl: az adatkezelő jogos 

érdeke). Ezt követően a nevezőkre vonatkozó személyes adatok véglegesen 

törlésre kerülnek. 

SZEMÉLYES ADATOK 

CÍMZETTJEI 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló – titoktartásra kötelezett – adminisztrátorok, valamint az 

Adatkezelő adatfeldolgozói, valamint az adatkezelő irányítása alatt álló, a 

személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek (zsűri) kezelhetik, 

illetve tárolhatják. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országban 

található adatkezelők részére. 
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IV.2. KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

 
 KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 

A jelentkezők részéről kezdeményezett kapcsolatfelvétel során feltett kérdések, 

észrevételek, vélemények, panaszok Adatkezelő részéről történő megválaszolása, 

a panaszok kezelése. 

KEZELT ADATOK 

KÖRE 

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre a kapcsolatfelvétel módja szerint 

eltérő lehet. 

 a kapcsolatfelvétel módja szerint: érintett e-mail címe, telefonszáma, 

levelezési címe (kötelező); 

 üzenet/közlés, illetve mellékletek tartama és időpontja (kötelező). 

Az érintett részéről történő elérhetőségére vonatkozó hiányos, hibás 

adatszolgáltatás azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja 

felvenni a kapcsolatot az érintettel. 

ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 

Általános megkeresések esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

szerinti érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez, amelyet az érintett az Adatkezelővel való 

kapcsolatfelvétel kezdeményezésével ad meg. 

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

 

Panaszkezelés esetén: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi 

kötelezettség teljesítése (a Fogy.tv. 17/A. §-a alapján). 

 

ADATTÁROLÁS 

IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 

a kapcsolatfelvételtől számított egy (1) évig tárolja, feltéve, hogy az 

adatkezelésnek más jogalapja nincsen. (pl: szerződéskötés, az Adatkezelő jogos 

érdeke) 

 

Panaszkezelés esetén az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a 

szolgáltató által adott válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt 

az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni. (Fogy.tv. 17/A. § (7) bekezdése 

alapján.) 

SZEMÉLYES ADATOK 

CÍMZETTJEI 

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló – titoktartásra kötelezett – adminisztrátorok, valamint az 

Adatkezelő adatfeldolgozói kezelhetik, illetve tárolhatják. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országban 

található adatkezelők részére. 

 

V.  AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ESETLEGES TOVÁBBI  CÍMZETTJEI  

 

(1) Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem adja át, illetve nem teszi hozzáférhetővé 

jogosulatlan harmadik felek számára, ugyanakkor az Adatkezelő általa nyújtott egyes 

szolgáltatások során igénybe veheti más önálló adatkezelők szolgáltatásait is, akik számára 

kivételes esetben korlátozott hozzáférést biztosít egyes általa kezelt adatokhoz. Az 

adattovábbítás címezettje lehet különösen: 

 

i. az önálló adatkezelőként eljáró ügyvédi iroda, könyvelőiroda, adószakértő, amennyiben 

ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy ha az adattovábbítást jogi 

kötelezettség írja elő, vagy az adattovábbítás az adatkezelői jogi igények előterjesztése, 

érvényesítése és védelme miatt szükséges; 

 

ii. az önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró szállítást, vagy postai 

szolgáltatást nyújtó szolgáltató, vagy bankkártyás fizetés esetén az Adatkezelő által 

igénybevett bank, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását adja, vagy az 

a szerződés (megrendelés, kiszállítás) teljesítése érdekében szükséges; 
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iii. az önálló adatkezelőként eljáró illetékes hatóságok, így különösen rendőrség, egyéb 

bűnüldöző szervek, bíróság, amennyiben ehhez Ön kifejezett önkéntes hozzáárulását 

adja, vagy ha az adatszolgáltatást jogi kötelezettség, vagy az Adatkezelő 

igényérvényesítéshez fűződő jogos érdeke megkívánja. 

 

VI.  ADATKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI  

 

(1) Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan estben, ha az Adatkezelő az Ön 

által szolgáltatott adatokat az eredeti adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, úgy 

erről Önt haladéktalanul tájékoztatja, és az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, 

illetőleg amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén alapul, úgy lehetőséget 

biztosít az Ön számára, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. 

 

(2) Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek a GDPR 9. cikk (1) 

bekezdése szerint a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, így különösen faji 

vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint az egészségügyi adatokat és 

szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben az 

Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy Ön a fentiekben részletezett különleges adatot töltött 

fel az Adatkezelő rendszerébe, úgy azt az Adatkezelő haladéktalanul töröli.  Az Adatkezelő 

fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat 

elhelyező jelentkezőt letiltsa. 

 

(3) Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus e-mail címek 

jogszerűségére, így azokat csak a fentiekben meghatározott célok érdekében kezeli. Az Ön által 

megadott e-mail címre hirdetésnek minősülő tájékoztatót vagy egyéb reklám anyagokat nem 

küld. Nem minősül reklámnak a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail, a szolgáltatás 

igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tájékoztatás (például tervezett karbantartás miatti 

leállás), vagy az Adatkezelő által küldött elektronikus számla. 

 

(4) Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem végez az érintettek személyes jellemzőire, tulajdonságaira 

vonatkozó módszeres és kiterjedt értékelést, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást – alapul. 

 

VII.  ADATBIZTONSÁG  

 

(1) Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága 

érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, illetve az 

alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatok 

biztonságáról az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

 

(2) Az Adatkezelő és az adatfeldolgozói a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú 

kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre 

annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 

 

(3) Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az 

Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően 

kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog 

kötelezi őket. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási 
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kötelezettséget ír elő valamennyi adathoz megbízása alapján hozzáférő személy, vagy 

szervezet számára.  

 

(4) Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 

bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az 

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve 

az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 

intézkedéseket. 

 

(5) A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő 

gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről, 

az informatikai rendszereket jelszóval és tűzfallal védi, és megfelelő védelmet biztosító 

vírusvédelemmel látja el. 

 

(6) A manuális (papíralapú) kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő által 

kezelt személyes adatokat zárható szekrényben őrizi. Az Adatkezelő a papír alapon kezelt 

személyes adatokat iratmegsemmisítő használatával, vagy iratmegsemmisítési tevékenységre 

szakosodott szolgáltató közreműködésével semmisíti meg. 

 

VIII.  ADATFELDOLGOZÓK (MINT A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI) 

 

(1) Az Adatkezelő a személyes adatok szakszerű feldolgozása érdekében – ilyen tevékenység 

ellátására irányuló külön szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – 

adatfeldolgozó céget bíz/bízhat meg, amely az Adatkezelő utasításainak és döntéseinek 

megfelelően az adatkezeléséhez kapcsolódó technikai műveleteket végzi el. 

 

(2) Az adatfeldolgozók saját hatáskörben, önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az 

Adatkezelővel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltak, illetve az Adatkezelő által 

részükre adott utasítások szerint jogosultak, illetve kötelesek eljárni. Az adatfeldolgozóknak 

adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő tartozik felelősséggel. 

 

(3) Az adatfeldolgozó az Adatkezelő által megküldött adatokkal saját céljára adatfeldolgozást nem 

végezhet, ugyanakkor az adatfeldolgozási szerződés alapján további adatfeldolgozókat igénybe 

vehet. 

 

(4) Az Adatkezelővel adatfeldolgozói tevekénység ellátására irányuló szerződéses jogviszonyban 

lévő adatfeldolgozók adatai és az általuk ellátott adatkezelési tevékenység: 

 

 ADATFELDOLGOZÓK 

 PLATFORMSZOLGÁLTATÓ 

NÉV Momentive Europe UC 

SZÉKHELY Ireland, Dublin 4, Ballsbridge, Shelbourne Rd, 2/2. (Shelbourne 

Buildings) 

KÉPVISELI  

KAPCSOLAT kapcsolatfelvételi űrlap  

ADATKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉG 

Wufoo regisztrációs platformfelület biztosítása 

 

(5) Az Adatkezelő az Ön erre irányuló külön kérésére felvilágosítást ad az Ön személyes adatainak 

kezelése során címzettként vagy adatfeldolgozókként eljáró természetes vagy jogi személyek 

pontos adatairól és az esetleges adattovábbítás egyéb részleteiről, feltéve, hogy a felvilágosítás 

megadását jogszabály, hatósági, vagy bírósági rendelkezés nem korlátozza. 

 

https://help.surveymonkey.com/contact?l=en&form=datarequest
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IX.  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL  

 

Önt a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail 

címére (hnt@hnt.hu), postacímére (1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.) benyújtott kérelemmel, 

illetve telefonon (06-1/413-75-27) is gyakorolhatóak. Az Adatkezelő az Ön adatkezeléssel kapcsolatos 

kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított harminc (30) – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén 

kivételesen hatvan (60) – napon belül érdemben válaszol, amennyiben a Ön az elérhetőségét megfelelő 

módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta. 

 

(1) Hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy az Adatkezelő róla 

milyen adatokat kezel, illetve, hogy azokat milyen jogalapon, milyen célból, mennyi ideig kezeli; 

továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, és mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; illetve, hogy személyes adatai 

milyen forrásból származnak. Továbbá hozzáférést kaphat ahhoz az információhoz is, hogy az 

Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Az adatbiztonsági 

követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles 

meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának 

egyezéséről. 

 

(2) Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését. 

 

(3) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben 

ennek feltételei fennállnak – úgy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott indokok fennállása esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem 

nélkül törölni. 

 

(4) Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérelmezheti a személyes adatok kezelésének 

korlátozását, ha a) vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben addig, amíg az Adatkezelő 

ellenőrizi a személyes adatok pontosságát); b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az 

adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs 

szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben). Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintetett előzetesen tájékoztatja. 

 

(1) Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes 

adatokat elektronikus formátumban megkapja, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 

a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul vagy az adatkezelés automatizált módon 

történik. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az Adatkezelő egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

(5) A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 

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

esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 

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 
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(6) Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettet megilleti a 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

(7) Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

 

X.  TÁJÉKOZTATÁS A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL  

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön elsősorban az Adatkezelőhöz, mint személyes adatainak kezelőjéhez 

fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében (e-mail: hnt@hnt.hu; telefon: 06-1/413-75-27; postacím: 

1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.), vagy jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az 

alábbiak szerint: 

 panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; honlap: www.naih.hu; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; 

telefon: +36 (1) 391-1400; vagy  

 a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, amely ügyben a 

bíróság soron kívül jár el. 

 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az 

Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásainak megfelelő módosítására. 

 

 

Kelt: Budapest, 2021. július 20. 
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