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Adatkezelési tájékoztató
A MOTOR-ON.hu elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik
felkeresik a honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az üzenetküldőt és a foglalási
naptárt használók, hírlevél feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas
kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói, és a szolgáltatás igénybevevői is.
Ezen lap leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt
illetően. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra.
A szolgáltatás nyújtásakor és ezen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel
vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Kik vagyunk

A honlap fenntartója: Panyi Zsolt János egyéni vállalkozó – tulajdonos, adatkezelő
Telefon: +36-30-911-9522
Email: info@motor-on.hu
Internet: https://www.motor-on.hu

Milyen céllal kezeljük a személyes adatokat

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem
használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a
megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.
Weboldalunk tartalma általánosságban nem 18 év alatti kiskorúaknak szólnak, ezért nem gyűjtünk és
nem kezelünk 18 év alatti gyermekekről személyes adatokat.
Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
•
•
•
•
•

a szolgáltatást igénybevevő azonosítása, kapcsolattartás;
a szolgáltatást igénybevevő részére a szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának
elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
statisztikák, elemzések készítése;
közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
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a szolgáltatást igénybevevő által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.)
közzétételéhez tárhely biztosítása;
közösségi szolgáltatások (fórum, blogok) esetén szolgáltatást igénybevevők egymás általi
azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék
kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a
számviteli kötelezettségek teljesítése;
az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
a szolgáltatást igénybevevő jogainak védelme;
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Melyek azok a személyes adatok, amiket kezelünk

Kapcsolatfelvételi űrlapok
A kapcsolati űrlapon megadott adatokat ügyfélszolgálati okokból megőrizzük a törvény által biztosított
ideig, ilyen a megadott név, email cím, telefonszám.
Szolgáltatási szerződéses adatok
A szolgáltatás igénybevétele során szükséges, a szerződésben részletezett és megadott adatok
kezelése. Ezekre adott esetben a Tulajdonos jogainak hatóságok felé történő érvényesítése miatt van
szükség.
Süti (Cookie) kezelés
A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra
vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:
•
•
•
•

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi
irányelv”)

Kérjük, hogy ezen dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban:
Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az
adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső
irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát
is.
a) Mi is az a Cookie/süti?
A Cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment
le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a Cookie-knak a segítségével ismeri fel a
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honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön
már járt a honlapjainkon.
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja,
átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy Cookiekat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen Cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása
érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt Cookie-k nem terhelik, lassítják és
nem okoznak kárt az Ön számítógépében.
A Cookie-k, sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos
weboldalán talál információt.
b) Mi a Cookie-k célja?
A Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és
szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére.
c) Hogyan történik a Cookie-k kezelése?
A Cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások”
menüjében vagy igéybe venni keresője „Segítség” menüjét.
Fontos megjegyezni, hogy ez a weboldal Cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen
vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal teljes értékű működését.
Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni
igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.
Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor
közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn,
GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi
oldal honlapján tud informálódni.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek,
cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek,
mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezünk ezen honlapok felett és nem vagyunk felelőssé tehetők
sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében
javasoljuk, hogy olvassa el a honlapunkon keresztül elért weboldalaknak a személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

Analitika

Weboldalunkon látogatottságelemző szolgáltatást használunk.
A tárhely szolgáltató gyűjthet névtelen statisztikai adatokat.
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Másrészről használunk olyan weboldal elemeket, amik statisztikai szolgáltatásokat nyújt.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait hatóságokkal, az esetleges jövőbeli külsős,
marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti
megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett)
használhatja fel az Ön adatait.
Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat
az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a
szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap
felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése).

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok
bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos
időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott
adatok, melyeket visszavonásig tárolunk. A weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció
törlésére, illetve hírlevélről leíratkozásra.
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. Kérésre lehetőséget
biztosítunk a hozzászólása törlésére.
A szerződéskötéskor megadott adatokat a mindenkori jogszabályok szerint tároljuk, kezeljük.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A Felhasználó kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének
korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni
tiltakozását kérjük, jelezze a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeinken.
Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az
esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos
információkhoz hozzáférést kapjon.
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Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a
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 és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
meghatározott feltételek esetén. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 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 az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.
Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az
adatkezelő akadályozná.
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 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 Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben,
vagy
amelyek
jogi igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez
vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára az
adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából
történő kezelése ellen, akkor adatait az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.
A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E
határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt
tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy
késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól,
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valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat
jogorvoslatért.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő
a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti,
illetve tájékoztatja.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. A weboldal https titkosított
kommunikációt használ a felhasználó és a kiszolgáló között. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más
adatok csak azonosítást követően érhető el.
A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint
megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas
adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való
adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rendelkezik.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.)
fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Külső szolgáltatók nevesítése

a) Tárhelyszolgáltató – mint adatfeldolgozó
Név: BlazeArts Kft.
Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Webcím: https://www.forpsi.hu/
E-mail cím: admin@forpsi.hu
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Telefonszám: (+36) 76 550 174; (+36) 76 550 152

b) Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?
A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:
•
•
•

Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
Tárhelyszolgáltatás biztosítása

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani.
Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a
honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért
kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Vonatkozó jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik.
Ezek jelenleg a következők: Tulajdonos (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17.
számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit
szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
•

•
•

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus
kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET teljes szövege itt olvasható:
https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege
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Fogalomtár

▪

érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy;

▪

személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

▪

különleges adat:
– a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
– az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;

▪

bűnügyi személyes adat:
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással
összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

▪

közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

▪

közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

▪

hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

▪

tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

▪

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

▪

adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;

▪

adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

▪

nyilvánosságra hozatal:
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az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

▪

adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

▪

adatmegjelölés:
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

▪

adatzárolás:
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;

▪

adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

▪

adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

▪

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

▪

adatfelelős:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

▪

adatközlő:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

▪

adatállomány:
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

▪

harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
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