
Adatvédelmi Tájékoztató  
A MOL Nyrt. („Társaság”) MeFTIR rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről 

Az adatkezelés 
megnevezése és célja  

Az adatkezelés jogalapja 
A kezelt adatok köre és 

azok forrása  
Az adatkezelés 

időtartama 
Adattovábbítás 

címzettje 
Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási 

tevékenység 

Átfogó EBK 
(Egészségvédelem, 
Biztonságtechnika és 
Környezetvédelem) 
oktatás  

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a 
Társaság és a szerződéses 
partnere/alvállalkozó jogos 
érdeke). A jogos érdek: a 
Társaság, valamint a partnere 
közötti szerződés teljesítéséhez 
szükséges szaktudás biztosítása a 
partneri/alvállalkozói 
munkavállalók részére, valamint 
ezen munkavállalók szakszerű, 
biztonságos és jogszabályszerű 
tevékenység végzésének lehetővé 
tétele.  
 
Az érdekmérlegelési teszt elérhető 
a 
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-
kozpont/meftir/ honlapon. 

Az oktatáson részt vevő 
partneri/alvállalkozói 
munkavállaló neve, a 
résztvevő születési dátuma, 
a vizsga dátuma, illetve az 
(alap)oktatás 
érvényessége. 
  
Az adatok forrása: az 
érintettől felvett. A FER 
Tűzoltóság és Szolgáltató 
Kft. az oktatás jelenléti ívét 
megőrzi a jelen sor szerinti 
adatkezelési időtartamon 
belül. 

A Társaság 
esetleges polgári 
jogi követeléseire, 
vagy a Társasággal 
szemben támasztott 
polgári jogi 
követelések vagy 
vele szemben 
kezdeményezett 
bírósági vagy más 
hatósági eljárások 
lehetőségére 
tekintettel – 
összhangban a 
Polgári 
Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. 
törvény („Ptk.”) 6:22. 
§ szakaszával – a 
munkavállaló 
részére kiadott 
utolsó 
munkaengedélytől 
számított 5 év.  

A MOL Nyrt. 
és a MOL 
Petrolkémia 
Zrt. közös 
adatkezelőnek 
minősül. 

MOL Magyarország Informatikai 
Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, 
Budafoki út 79.) – üzemeltetés, 
jogosultságok kezelése, fejlesztésben 
való részvétel, interfészek kezelése, 
elakadt engedélyek lezárása. 
 
Petrolszolg Kft. (2440 
Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) – 
adatok betöltése a MeFTIR 
rendszerbe.  
 
piLINE Kft. (1034 Budapest Bécsi út 
126-128. (Kiscelli Irodaház)) – a 
MeFTIR rendszer fejlesztése és 
informatikai támogatása. 
 
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. 
(2443. Százhalombatta, Olajmunkás 
út 2.) – adatok betöltése a MeFTIR 
rendszerbe, oktatások megtartása, 
vizsgáztatás. 

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/


Munkairányítói oktatás GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a 
Társaság és a szerződéses 
partnere/alvállalkozójogos 
érdeke). A jogos érdek: a 
Társaság, valamint a partnere 
közötti szerződés teljesítéséhez 
szükséges munkairányítói 
szaktudás biztosítása a 
partneri/alvállalkozói 
munkavállalók részére, valamint 
ezen munkavállalók szakszerű, 
biztonságos és jogszabályszerű 
munkairányítási tevékenysége 
végzésének lehetővé tétele. 
Az érdekmérlegelési teszt elérhető 
a 
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-
kozpont/meftir/ honlapon. 

Az oktatáson részt vevő 
partneri/alvállalkozói 
munkavállaló neve, a 
résztvevő születési dátuma, 
a vizsga dátuma, illetve az 
munkairányítói oktatás 
érvényessége. 
 
 
Az adatok forrása: az 
érintettől felvett. A FER 
Tűzoltóság és Szolgáltató 
Kft. az oktatás jelenléti ívét 
megőrzi a jelen sor szerinti 
adatkezelési időtartamon 
belül. 

A Társaság 
esetleges polgári 
jogi követeléseire, 
vagy a Társasággal 
szemben támasztott 
polgári jogi 
követelések vagy 
vele szemben 
kezdeményezett 
bírósági vagy más 
hatósági eljárások 
lehetőségére 
tekintettel – 
összhangban a Ptk. 
6:22. § szakaszával 
– a munkavállaló 
részére kiadott 
utolsó 
munkaengedélytől 
számított 5 év. 

A MOL Nyrt. 
és a MOL 
Petrolkémia 
Zrt. közös 
adatkezelőnek 
minősül. 

MOL Magyarország Informatikai 
Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, 
Budafoki út 79.) – üzemeltetés, 
jogosultságok kezelése, fejlesztésben 
való részvétel, interfészek kezelése, 
elakadt engedélyek lezárása. 
 
Petrolszolg Kft. (2440 
Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) – 
adatok betöltése a MeFTIR 
rendszerbe.  
 
piLINE Kft. (1034 Budapest Bécsi út 
126-128. (Kiscelli Irodaház)) – a 
MeFTIR rendszer fejlesztése és 
informatikai támogatása. 
 
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. 
(2443. Százhalombatta, Olajmunkás 
út 2.) – adatok betöltése a MeFTIR 
rendszerbe, oktatások megtartása, 
vizsgáztatás. 

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/


Munkaengedélyezéssel 
kapcsolatos 
munkavállalói 
adatszolgáltatás, amely 
a MOL technológiai 
területein történő 
munkavégzéshez 
szükséges (pl. finomítás, 
petrolkémia, logisztika, 
kutatás-fejlesztés, egyéb 
területek, ahol veszélyes 
anyagok és energiák 
lehetnek) 

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a 
Társaság és a szerződéses 
partnere/alvállalkozójogos 
érdeke). A jogos érdek: a 
Társaság, valamint a partnere 
közötti szerződés teljesítéséhez 
szükséges munkaengedélyezési 
eljárás lefolytatása, a MOL 
technológiai területein történő 
munkavégzés biztosítása. 
 
Az érdekmérlegelési teszt elérhető 
a 
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-
kozpont/meftir/ honlapon. 

Az érintett 
partneri/alvállalkozói 
munkavállaló neve, az 
általa képviselt cég SAP 
azonosítója, a résztvevő 
születési dátuma, 
telefonszáma, 
munkaviszony 
megszűnésekor a 
munkaviszonya vége 
(dátum), munkaköri 
egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat érvényessége, 
tűzvédelmi szakvizsga 
száma (1. foglalkozási ág – 
Hegesztők), tűzvédelmi 
szakvizsga kiállításának 
dátuma (1. foglalkozási ág – 
Hegesztők), tűzvédelmi 
szakvizsga száma (2. 
foglalkozási ág – „A”-„B” 
anyagok kezelése), 
tűzvédelmi szakvizsga 
kiállításának dátuma (2. 
foglalkozási ág – „A”-„B” 
anyagok kezelése), 
hegesztő szakképesítés 
azonosítószáma, emelőgép 
kezelői bizonyítvány 
azonosító száma, ács, 
állványozói szakképesítés 
azonosító száma, SCC 
tanúsítvány száma, SCC 
tanúsítvány kiállításának 
dátuma, bányabiztonsági 
vizsga száma és 
kiállításának dátuma 
 
Az adatok forrása: az 
érintett partner/alvállalkozó.  

A Társaság 
esetleges polgári 
jogi követeléseire, 
vagy a Társasággal 
szemben támasztott 
polgári jogi 
követelések vagy 
vele szemben 
kezdeményezett 
bírósági vagy más 
hatósági eljárások 
lehetőségére 
tekintettel – 
összhangban a Ptk. 
6:22. § szakaszával 
– a munkavállaló 
részére kiadott 
utolsó 
munkaengedélytől 
számított 5 év. 

A MOL Nyrt. 
és a MOL 
Petrolkémia 
Zrt. közös 
adatkezelőnek 
minősül. 

MOL Magyarország Informatikai 
Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, 
Budafoki út 79.) – üzemeltetés, 
jogosultságok kezelése, fejlesztésben 
való részvétel, interfészek kezelése, 
elakadt engedélyek lezárása. 
 
Petrolszolg Kft. (2440 
Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) – 
adatok betöltése a MeFTIR 
rendszerbe.  
 
piLINE Kft. (1034 Budapest Bécsi út 
126-128. (Kiscelli Irodaház)) – a 
MeFTIR rendszer fejlesztése és 
informatikai támogatása. 
 
FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. 
(2443. Százhalombatta, Olajmunkás 
út 2.) – adatok betöltése a MeFTIR 
rendszerbe, oktatások megtartása, 
vizsgáztatás. 
 
MOL Petrolkémia Zrt. (3581. 
Tiszaújváros, TVK Ipartelep) – 
munkaengedélyek kiadása. 
 
MOL Nyrt. (1117. Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18.) - 
munkaengedélyek kiadása. 

https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/
https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/


Az adatkezelő és adatfeldolgozók: Az adatvédelmi tájékoztató és az érdekmérlegelési tesztes elérhetők a https://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont/meftir/ honlapon.  
Adatkezelő neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:   
MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám: +36-70-373-0921, weboldal:  www.mol.hu, e-mail cím: meftir@mol.hu)   
MOL Petrolkémia Zrt. (3581. Tiszaújváros, TVK Ipartelep, e-mail cím: meftir@mol.hu) – munkaengedélyek kiadása. 
Az adatkezelő kapcsolattartója/ kapcsolattartói:  
MOL Nyrt. - e-mail cím: meftir@mol.hu 
MOL Petrolkémia Zrt. - e-mail cím: meftir@mol.hu 
Az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: dpo@mol.hu  
Az adatkezelőnél az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak: 
- Átfogó EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem) oktatás: az EBK oktatásával kapcsolatos adatokhoz a nyilvántartás szerinti, érvényes 
munkaengedély kiadói vizsgával rendelkező MOL Nyrt. és MOL Petrolkémia Zrt. munkavállalók. 
- Munkairányítói oktatás: érintett területen illetékes, a felhasználói jogosultságokat jóváhagyó munkavállalók: az EBK oktatásával kapcsolatos adatokhoz a nyilvántartás 
szerinti, érvényes munkaengedély kiadói vizsgával rendelkező MOL Nyrt. és MOL Petrolkémia Zrt. munkavállalók. 
- Munkaengedélyezéssel kapcsolatos munkavállalói adatszolgáltatás, amely a MOL technológiai területein történő munkavégzéshez szükséges: a munkaengedély 
kiadásához szükséges adatokhoz a nyilvántartás szerinti, érvényes munkaengedély kiadói vizsgával rendelkező MOL Nyrt. és MOL Petrolkémia Zrt. munkavállalók. 

Adatfeldolgozók neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:  
- MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79., telefonszám: +36-70-373-2005, e-mail cím: itu@mol.hu) – üzemeltetés, 
jogosultságok kezelése, fejlesztésben való részvétel, interfészek kezelése, elakadt engedélyek lezárása; 
- Petrolszolg Kft. (2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2., telefonszám: +36-20-420-535, e-mail cím: meftir@mol.hu) – adatok betöltése a MeFTIR rendszerbe; 
- piLINE Kft. (1034 Budapest Bécsi út 126-128. (Kiscelli Irodaház), telefonszám: +36 1 4367676, weboldal: www.piline.hu, www.laserscan.hu, e-mail cím: akta@piline.hu) 
– a MeFTIR rendszer fejlesztése és informatikai támogatása; 
- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (2443. Százhalombatta, Olajmunkás út 2., telefonszám: + 36 23 551 115, weboldal: www.fer.hu, e-mail cím: fer@fer.hu) – adatok 
betöltése a MeFTIR rendszerbe, oktatások megtartása, vizsgáztatás; 
Az adatfeldolgozók kapcsolattartója/ kapcsolattartói: 
- MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.  – IS Helpdesk telefonszám: +36-70-373-2005, e-mail cím: itu@mol.hu 
- Petrolszolg Kft. telefonszám: +36-20-420-535, e-mail cím: meftir@mol.hu 
- piLINE Kft. - telefonszám: +36 1 4367676, weboldal: www.piline.hu, www.laserscan.hu, e-mail cím: akta@piline.hu 
- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. telefonszám: + 36 23 551 115, weboldal: www.fer.hu, e-mail cím: fer@fer.hu 
Az adatfeldolgozó(k)nál az adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: - 
Az adatfeldolgozóknál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:  
- MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) – üzemeltetés, jogosultságok kezelése, fejlesztésben való részvétel, interfészek 
kezelése, elakadt engedélyek lezárása. 
- Petrolszolg Kft. (2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) – adatok betöltése a MeFTIR rendszerbe.  
- piLINE Kft. (1034 Budapest Bécsi út 126-128. (Kiscelli Irodaház)) – a MeFTIR rendszer fejlesztése és informatikai támogatása. 
- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. (2443. Százhalombatta, Olajmunkás út 2.) – adatok betöltése a MeFTIR rendszerbe, oktatások megtartása, vizsgáztatás. 



Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból: Nem valósul meg különleges személyes adatok kezelése.  
Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: nem valósul meg harmadik országba irányuló adattovábbítás. 
Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik: Nem valósul meg automatizált döntéshozatal, 
valamint profilalkotás. 
Adatbiztonsági intézkedések:  
A Társaság az érintettek személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében a személyes adatokat jelszóval védett 
és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. A Társaság az adatokat a kockázattal arányos védelem 
keretében, illetve a személyes és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel 
(tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) 
biztosítja. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete 
nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza. 
A Társaság a MeFTIR rendszer jogosultságkezelésének meghatározásával és működtetésével kiemelt figyelemmel volt arra, hogy kizárólag olyan személyes adatok 
kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Erre tekintettel a MeFTIR rendszerben a Társaság az alábbi két 
jogosultságkezelést határozta meg: 
- funkció szintű jogosultságkezelés: kizárólag előre meghatározott felhasználói csoportokat lehet felhasználókhoz rendelni. A csoportok meghatározásával tetszőleges 
funkciók írhatók elő, de jellemzően az egyszerűség kedvéért egy-egy csoport egy menüpontot jelent. 
- adat szintű jogosultságkezelés: azok az adatok, amelyek egy adott telephelyhez köthetők automatikusan szűrésre kerülnek az adott felhasználóhoz beállított 
telephelyekkel. A munkavállalók karbantartása lista tipikusan nem ilyen, ott csak a funkció szintű jogosultág beállítása értelmezhető. 
Azon érintettek MeFTIR rendszerben kezelt személyes adatai, akik részére legalább 5 éve nem került – a MOL területein történő munkavégzés céljából – 
munkaengedély kiállításra, és nincs érvényes alap vagy munkairányítói vizsgájuk rögzítve a rendszerben, automatizált módon anonimizálásra kerülnek a fentebb írt 
időtartam elteltével, valamint feltételek bekövetkezésével. Az ilyen anonimizált adatok a továbbiakban nem kapcsolhatók az érintettekhez.  



Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a 
GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, 
törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. A 
Társaság különösen az alábbiakra hívja fel a figyelmét a tájékoztatás megadása során: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tájékoztatáshoz való jog:Amennyiben a Társaság Önre 
vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, 
így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a 
személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos 
jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a 
személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. A Társaság ezt a 
tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg. Hozzáférési jog:Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az 
adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok 
címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), 
továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes 
adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 
számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, 
ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, 
esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a Társaság az Ön kérésére tájékoztatást ad. 

Helyesbítéshez való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
Törléshez való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között a Társaság köteles törölni az Ön 
kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön 
az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön 
tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
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 a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné 
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 



Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
a) Ön 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 Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 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. 
Az adatkezelés Ön által kért korlátozásának feloldása esetén a Társaság Önt előzetesen tájékoztatja. 

Tiltakozáshoz való jog: 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen,. Ebben az 
esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
A jogok gyakorlásának keretei: 
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival 
kapcsolatos kérelem 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 Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.  
Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt 
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/). 
A fenti információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, 
hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.  
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a GDPR rendelkezéseit. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön 
jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a 
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 
tagállam bírósága előtt kell megindítani. 



Az Ön 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. A Társasággal vagy annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást a Társaság vagy az adatkezelő, valamint adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 
Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu  
A törvényszék a Társaságot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a Társaság 
vagy más partnere és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült vagyoni vagy nem vagyoni kárának 
megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől – így adott esetben a Társaságtól is – vagy az adatfeldolgozótól. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a 
Társaság jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha a fenti személyek az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsértik, Ön sérelemdíjat követelhet. A Társaság, annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
partnere mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.  

 


