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I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

 

Ez a tájékoztató célja, hogy segítségével Ön a PATENT PATRIARCHÁTUST ELLENZŐK 

TÁRSASÁGA JOGVÉDŐ EGYESÜLET („Adatkezelő”) ügyfeleként, jövőbeni ügyfeleként, 

támogatójaként, honlaplátogatóként a személyes adatainak az Adatkezelő részére Ön által 

megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból 

a célból, hogy az Ön személyes adatainak megadását megelőzően teljes mértékben tisztában 

legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és 

garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”). 

 

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános 

Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: 

„Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés 

elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesülését. 

 

II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelő: 

 

PATENT PATRIARCHÁTUST ELLENZŐK TÁRSASÁGA JOGVÉDŐ EGYESÜLET 

Székhely: 1024 Budapest, Forint utca 10. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0012258 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Forint utca 10. 

E-mail: info@patent.org.hu 

Honlap: https://www.patent.org.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Mészáros Gréta, adatvedelem@patent.org.hu 

(továbbiakban: „Adatkezelő”). 

 

III. EGYES ADATKEZELÉSEK 

 

3.1 Jogsegélyszolgálat 

 

3.1.1 Az adatkezelés célja  

 

A jogsegély elérhető telefonon, illetve emailen a jog@patent.org.hu címen. A jogsegélyen 

keresztül hozzánk forduló ügyfeleink személyes adatai kezeljük – amennyiben azt megkapjuk 

az ügyfelektől.  Az adatkezelés célja jogsegélynyújtás, valamint tevékenységünket ellenőrző 

audit során elszámolás. 

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Felhasználó a személyes adatait az Adatkezelő 

cégcsoporttal írásban közölje és az adatkezeléshez a hozzájárulást írásban szerezze be, azonban 

amennyiben ez nem lehetséges, akkor szóban jár el az Adatkezelő.  

A telefonbeszélgetés megkezdése előtt az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt a 

weboldalon elérhető a részletes adatvédelmi tájékoztatóról. Amennyiben Ön nem járul hozzá 

az adatai kezeléséhez, úgy az Adatkezelő a telefonbeszélgetést nem folytatja, írásban felveheti 

a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

 

mailto:info@patent.org.hu
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Ha az Adatkezelő a személyes adatain a gyűjtésük fenti céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, úgy azt megelőzően Önt erről az eltérő célról és minden releváns 

kiegészítő információról email útján tájékoztatni fogja az Ön által megadott elérhetőségen. 

 

3.1.2 A kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

név Az Ön adatbázisban történő azonosításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

e-mail cím Ön és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

telefonszám Ön és az Adatkezelő közötti kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételével összefüggő adatként 

számunkra átadott okiratok, nyilatkozatok 

és egyéb információk 

Jogsegélynyújtás 

Telefonbeszélgetés esetén: 

telefonbeszélgetés hozzájárulással érintett 

része, a hívás kezdő időpontja és időtartama, 

telefonszám 

Hozzájárulás beszerzésének igazolása, 

beazonosítás és kapcsolattartás. 

 

Nem köteles részünkre nevét, illetve bármilyen személyes adatát megadni, nem szükséges, 

hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan 

nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. 

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott nevet anonimizálja, ennek megfelelően adatai nem 

beazonosíthatóak. 

 

3.1.3 Az adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön megkeresésünkkel előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 

jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét és hogy az 

Adatkezelő a tevékenységéről adományozó audit során számot tudjon adjon (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont, illetve ennek hiányában az, hogy az adatkezelés az ügyfeleink jogi igényeinek 

előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges (GDPR 9. cikk. (2) bekezdés 

f) pont. 

Az Ön által átadott dokumentumokat az Adatkezelő megvizsgálja abból a szempontból, hogy 

azok szükségesek -e a jogi segítségnyújtáshoz. Ami nem szükséges azt visszaadja Önnek, vagy 

törli.  

 

3.1.4 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a 

szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított öt év elteltéig kezeli. Hozzájárulását a fenti e-

mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 
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A szolgáltatás nyújtása tényének audit során történő igazolásához szükséges adatokat 

hozzájárulás visszavonása esetében is őrizzük öt évig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) 

pontja alapján. 

 

3.2 Támogatás 

 

3.2.1 Az adatkezelés célja 

 

Az egyesület számára történő adakozás során az adományozók adatainak kezelése.   

 

3.2.2 Kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

e-mail cím Beazonosítás 

célját szolgálja. 

 

A személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-

32.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: e-mail cím. Az adattovábbítás 

célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók 

visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.  

 

A fizetőoldal adattartalmáról az Adatkezelő nem értesül, azt csak a bank érheti el. A kártyás 

fizetéshez az internet böngészőnek támogatnia kell az SSL titkosítást. A bank a tranzakció 

sikeressége esetén azonnal zárolja a kártyán lévő összeget és automatikusan értesíti az 

Adatkezelőt, így a képernyőn és a megadott email címen igazolja vissza az adományozást.  

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff ” 

 

Amennyiben cégként adományoz és adóigazolást kér, kérjük jelezze az info@patent.org.hu  

e-mail címen. 

 

3.2.3 Adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön megkeresésünkkel előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 

jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét és hogy az 

Adatkezelő a tevékenységéről adományozó audit során számot tudjon adjon (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont alapján. 

 

3.2.4 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a 

szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított öt év elteltéig kezeli. Hozzájárulását a fenti e-

mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

mailto:info@patent.org.hu
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A szolgáltatás nyújtása tényének audit során történő igazolásához szükséges adatokat 

hozzájárulás visszavonása esetében is őrizzük öt évig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) 

pontja alapján. 

 

3.3 Kapcsolatfelvétel 

 

3.3.1 Az adatkezelés célja 

 

Az Adatkezelővel a holnapján keresztül fel lehet venni a kapcsolatot. Az Adatkezelő 

kapcsolatfelvétel céljából kezeli ezen adatokat. 

 

3.3.2 Kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

név vagy intézmény neve Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

e-mail cím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

 

3.3.3 Adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön megkeresésünkkel előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 

jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

3.3.4 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Hozzájárulását a 

fenti e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

3.4 Pártoló tagság 

 

3.4.1 Az adatkezelés célja 

Lehetőség van Pártoló tagnak lenni. Pártoló tagjaink:  

 személyre szóló meghívást kapnak az általunk szervezett nyilvános szakmai 

rendezvényekre, mint konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, fórumok. 

 elektronikus vagy nyomtatott formában elsőként juthatnak hozzá új kiadványainkhoz 

és szóróanyagainkhoz 

 köszönetképpen egyedi Patent logós ajándéktárgyat és oklevelet kapnak 

 

3.4.2 Kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

név Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 
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postacím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

e-mail cím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

Éves támogatás összege nyilvántartási célból 

Éves támogatási összeg befizetésének ideje nyilvántartási célból 

Kérek oklevelet nyilvántartási célból 

Kérek egyedi Patent logós ajándékot nyilvántartási célból 

 

3.4.3 Adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön megkeresésünkkel előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 

jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét és hogy az 

Adatkezelő a tevékenységéről adományozó audit során számot tudjon adjon (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont alapján. 

 

3.4.4 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a 

szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított öt év elteltéig kezeli. Hozzájárulását a fenti e-

mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

A szolgáltatás nyújtása tényének audit során történő igazolásához szükséges adatokat 

hozzájárulás visszavonása esetében is őrizzük öt évig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) 

pontja alapján. 

 

3.5 Hírlevél 

 

3.5.1 Az adatkezelés célja 

 

Az Adatkezelő az arra feliratkozottak részére elektronikusan emailen hírlevelet küld. 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről, 

kampányokról elektronikus hírlevél küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre. 

 

3.5.2 Kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

név Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

e-mail cím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

 

3.5.3 Adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön megkeresésünkkel előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 
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jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét és hogy az  

 

3.5.4 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

Hozzájárulását a fenti e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

3.6 Új kiadványok, szóróanyagok 

 

3.6.1 Az adatkezelés célja 

 

Az Adatkezelő az arra feliratkozottak részére elküldi postán vagy emailen az új kiadványait, 

szórólapjait.   

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről, 

kampányokról emailes vagy postai tájékoztatás. 

 

3.6.2 Kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

név Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

e-mail cím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

postai cím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

 

3.6.3 Adatkezelés jogalapja 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön megkeresésünkkel előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 

jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét és hogy az  

 

3.6.4 Az adatkezelés időtartama 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

Hozzájárulását a fenti e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

3.7 Sütik 
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Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk  A sütik kisméretű szöveges 

fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil 

eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy 

bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott 

oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a Felhasználó 

időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a weblap és a 

mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében. 

A Felhasználó weblapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására 

vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a Felhasználót a Weblap honlapjára 

átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az  IP cím, az Felhasználó azonosítója, 

egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.  

A Weblapban felhasznált süti fájlok nem károsak sem a Felhasználó, sem az általa felhasznált 

számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok 

kiszolgálását a böngészőikben.  

A Weblapban felhasznált süti fájlok: 

 

 

Az Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen 

belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) 

származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az 

alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó 

információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján. 

További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon: 

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Opera 

 Apple Safari 

Süti neve Süti funkciója, miért szüksége a süti vagy milyen 

funkciót nyújt a Felhasználó részére 

Süti élettartalma 

lang Elmenti a felhasználó által használt nyelvet. 30 nap  

_ga 

Google Analytics: Létrehoz egy egyéni azonosítót, 

ami statisztikát gyűjt az oldal arról, hogy a 

felhasználó hogyan használja az oldalt. 

2 év 

_gat Google Analytics működéséhez szükséges. 1 nap 

_gid 

Google Analytics: Létrehoz egy egyéni azonosítót, 

ami statisztikát gyűjt az oldal arról, hogy a 

felhasználó hogyan használja az oldalt. 

1 nap 

collect 
Google Analytics  – a felhasználó által használt 

eszközökről gyűjt információt 
munkamenet vége 

cs_geolocation 
A felhasználó tartózkodási helyéről gyűjt 

információt. 
6 nap 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
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A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó 

részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés 

Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában. 

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy 

nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné 

válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása. 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amely szerint a Felhasználó előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak a Társaság által történő kezelésébe a jelen 

Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. 

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

3.8 Támogatás igénylése 

 

 

3.8.1 Az adatkezelés célja 

 

Bántalmazott nők a jogi költségeik fedezését igényelhetik az Adatkezelőtől a honlapon 

elhelyezett űrlap kitöltésével. A pályázatot az Adatkezelő jogász csapata bírálja el és sikeres 

bírálat esetén banki átutalással megkapja az érintett az igényelt pénzt. 

 

3.8.2 Kezelt adatok köre 

 

Az adat típusa Az adat felvételének indoka 

név Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

születési hely, idő Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

lakcím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

e-mail cím Beazonosítás és kapcsolattartás 

célját szolgálja. 

bankszámlaszám igényelt pénz átutalásához szükséges 

érintett által önként megadott egyéb 

személyes adat 

pályázat elbírálásához szükséges 

 

 

3.8.3 Adatkezelés jogalapja: 

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön az űrlap kitöltésével előzetesen 

beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a 

jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

alapján. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

 
3.8.4 Az adatkezelés időtartama: 
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Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a 

szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított öt év elteltéig kezeli. Hozzájárulását a fenti e-

mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 
IV. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE 

 

4.1 Az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló személyek 

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló 

munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az 

Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik. 

Így például az Adatkezelő jogsegélyszolgáltatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés 

érdekében megismerik az Ön személyes adatait.  

 

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások egy részét vele szerződött önálló adatkezelőn –

ügyvéden vagy ügyvédi irodán –keresztül nyújtja. Ezért abban az esetben, ha az Adatkezelő a 

megkeresése alapján úgy dönt, hogy jogi tanácsot vagy képviseletet ajánl Önnek szerződött 

partnerén keresztül, akkor az Adatkezelő az összes általa kezeltadatot átadja a szerződött 

ügyvédnek vagy ügyvédi irodának is, aki ezt követően az ügyvédi törvény szerint kezeli az 

adatokat. 

 

4.2 Adatfeldolgozók 

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi 

igénybe, akiknek az Ön személyes adatait továbbítja: 

 

Cégnév: OTP Mobil Kft 

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 

Levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16 

E-mail: adatvedelem@otpbank.hu 

Honlap: https://www.simple.hu 

 

(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). 

 

4.3 Adattovábbítás harmadik fél részére 

 

Az Adatkezelő, a megbízott ügyvédeken és a fizetést bonyolító társaságon kívül kívül csak 

kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az 

Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 

V. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Ön adataihoz csak az Adatkezelő vezető tisztviselői és jogi esetek esetén ügye ellátásával 

érintett feladatkörrel rendelkező munkavállalói, valamint megbízott ügyvédei férhetnek hozzá. 

 

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverén tárolja. 

 

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI  

https://www.simple.hu/
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6.1 A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog 

 

Ön a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet 

az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e. 

 

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt 

kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi 

ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a 

harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. 

 

Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb egy hónapon belül, az Ön által 

megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol. 

 

Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő 

az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.  

 

6.2 A helyesbítéshez való jog 
 

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben 

kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve 

kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-

mail címét vagy jelszavát. 

 

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti. 

 

6.3 A törléshez/elfeledtetéshez való jog 

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, 

hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

 

a)  a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő 

kezelte;  

b)  Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja;  

c)  Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,  

d)  a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;  

e)  a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell; 

f)  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által 

megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
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Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő egy hónapon 

belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a 

személyes adatai másolatának törlését.  

 

6.4 A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, 

hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az 

alábbiak valamelyike teljesül: 

 

a)  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/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; vagy  

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 érintett jogos indokaival szemben. 

 

Az adatok zárolása/korlátozása esetén 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 fontos 

közérdekéből lehet kezelni.  

 

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

tárolását. 

 

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti 

az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő 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 akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés 

automatizált módon történik.  

 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez 

technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását.  

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által 

megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 

6.6  A tiltakozáshoz való jog 

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor 

tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló 
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kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait 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. 

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor 

tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely 

esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

 

6.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 

Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, 

ideértve a profilalkotást is. 

 

Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást 

vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott 

logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az 

Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel 

szemben kifogást nyújtson be. 

 

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű 

panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az 

Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. 

 

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet 

arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: www.naih.hu 

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a 

lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 

 

VIII. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása 

 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor 

dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az 

http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek
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Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az 

Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról Önt email útján értesíti az Ön által megadott 

elérhetőségek valamelyikén. 

 

- 

 

A tájékoztató utolsó frissítése: 2019. november 28. 

 

 

 


