
Tájékoztató a elmeprojekt.hu oldalon kezelt személyes 
adatok kezeléséről 

 
A tájékoztató célja, hogy lefektesse azokat az elveket, szabályokat, 
amelyek meghatározzák az elmeprojekt.hu oldal árajánlatkérő 
funkciójával kapcsolatban az Adatkezelő adatkezelői tevékenységét, 
tájékoztatást adjanak a személyes adatok kezelésének módjáról, 
feltételeiről.  

Az elmeprojekt.hu oldallal kapcsolatos személyes adatkezelés 
kialakításánál Adatkezelő a következő jogszabályokat vette figyelembe: 
elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 
(2016. április 27.) 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 
(Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint a 2011. 
évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény. 
 
A személyes adatok kezelését Adatkezelő a következő alapelvekre 
figyelemmel végzi: az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek, 
valamint átláthatónak kell lennie. Az adatkezelés csak meghatározott 
célból történhet. Adatkezelő figyelembe veszi az adattakarékosság, a 
pontosság, valamint a korlátozott tárolhatóság elvét. Adatkezelő megfelelő 
technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok 
biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet 
is ideértve. 
 
Az elmeprojekt.hu oldal Adatkezelője: ELME-PROJEKT Kft. (Elme-Projekt 
Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság), székhely: 4174, 
Bihartorda, Kossuth u. 43. cégjegyzékszám: 09-09-018178 adószám: 
11701925-2-09 képviselője: Milákné Tóth Szilvia, telefonszám: +36 70 
622-3222, e-mail cím: info@elmeprojekt.hu.  
Web cím: http://www.elmeprojekt.hu  
Az elmeprojekt.hu oldallal kapcsolatban az adatkezelő nevében 
adatfeldolgozási műveleteket végez a honlap karbantartójaként, 
fejlesztőjeként és tárhelyszolgáltatóként az Elme-Projekt Kft., adószám: 
11701925-2-09, székhely: 4174, Bihartorda, Kossuth utca 43., ügyvezető: 
Mi lákné Tóth Szi lvia, Web cím: http://www.elmeprojekt.hu, 
telefonszám: +36 70 622-3222,  e-mailcím: info@elmeprojekt.hu 
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Definíciók 
1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, 
aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható. 

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon 
automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, 
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. 

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 
eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és 
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt 
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós 
vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel. 

5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, 
függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi 
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy 



feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak. 

6. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, 
az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak. 

7. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – 
centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 
állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 
8. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését 
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

9. képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve 
lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. 
cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve 
amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy 
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában. 

10. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi 
személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági 
tevékenységet folytató 
személyegyesítő vállalkozásokat és egyesületeket is. 

Az adatkezelés alapelvei 
1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A vállalkozás az 
adatok kezelését 
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon végzi 
(jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 
2. Célhoz kötöttség: A vállalkozás a személyes adatok gyűjtését csak 
meghatározott, 
egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a 
célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). 



3. Adattakarékosság: A vállalkozás az adatkezelést annak célja(i) 
szempontjából 
megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi 
(adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem 
tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a 
megvalósulásához feltétlenül szükséges. 
4. Pontosság: A vállalkozás adatkezelése pontos és naprakész. A 
vállalkozás minden 
észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés 
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre 
vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság). 
5. Korlátozott tárolhatóság: A vállalkozás a személyes adatokat olyan 
formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, 
figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási 
kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). 
6. Integritás és bizalmas jelleg: A vállalkozás megfelelő technikai vagy 
szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő 
biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes 
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg). 
7. Elszámoltathatóság: A vállalkozás felelős a fentiekben részletezett 
alapelveknek való megfelelésért, továbbá a vállalkozás igazolja ezen 
megfelelést (elszámoltathatóság). 
Ennek értelmében a vállalkozás gondoskodik a jelen belső szabályzatban 
foglaltak 
folyamatos érvényesülésérő l , az adatkezelésének folyamatos 
felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások 
módosításáról , k iegészítésérő l . A vál la lkozás a jogszabály i 
kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít. 
 
I. A weboldal árajánlatkérő funkciója során megvalósuló 
adatkezelések 
 
Adatkezelő az elmeprojekt.hu weboldalon biztosítja a lehetőségét annak, 
hogy amennyiben a látogató a termékeikről, szolgáltatásaikról szeretne 
árajánlatot kérni, megtehesse azt egy űrlap kitöltésével.  
Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő tájékoztatása a termékek, 
szolgáltatások árairól. 
 
Az adatkezelés Érintettjei: Az árajánlatot kérő természetes személyek 
 
A kezelt személyes adatok köre: az árajánlatot kérő (továbbiakban 
Érintett) neve és e-mail címe, a kiválasztott termékkategória. Az Érintett 
által megfogalmazott üzenet tartalma, például a szállítással, 



rendelhetőséggel kapcsolatos kérdések. 
 
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez, árajánlat készítéséhez és megküldéséhez 
szükséges.  
Amennyiben nem adja meg a kért adatokat, az ajánlatot nem áll 
módunkban összeállítani.  
Az adattárolás határideje: az árajánlat kérésekor megadott személyes 
adatokat maximum 30 napig tárolja, az adatok 30 nap után 
automatikusan törlődnek. Az árajánlat készítéséhez és megküldéséhez 
nem szükséges, de az ajánlatkérő által megadott egyéb személyes 
adatokat Adatkezelő egyáltalán nem kezeli, nem tárolja, azok azonnal 
törlésre kerülnek. 
 
Az adattárolás módja: elektronikus, az Adatkezelő számítógépén tárolja 
POP3 beállítással 
 
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az ügyvezető, az 
Adatkezelő által kijelölt munkavállaló 
 
Adatkezelő a személyes adatokat más Címzettnek nem adja át. Harmadik 
országba adatot nem továbbít. 
 
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem 
történik. 
 
A személyes adatok védelme: Adatkezelő a személyes adatok védelme 
érdekében meghozza a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, 
melyeket rendszeresen felül is vizsgál, ahogy a belső szabályaik 
megalkotásával és alkalmazásával is a személyes adatokat védi. E 
szabályok, intézkedések biztosítják, hogy az adatok ne semmisüljenek 
meg, jogosulatlan kézbe ne kerüljenek, azokat jogosulatlanul ne lehessen 
megváltoztatni, felhasználni, megsemmisíteni, törölni, továbbítani, 
módosítani, nyilvánosságra hozni. Belső szabályaik szerint csak azoknak 
biztosítanak a személyes adatokhoz hozzáférést, akiknek a munkájuk 
végzéséhez, az adatkezelés céljának megvalósításához feltétlenül 
szükséges, de ügyelnek az adatok hitelességére és változatlanságának 
megtartására. Adatkezelő az informatikai alapú adattárolás során 
jelszóval, meghatározott jogosultságokkal, rendszeresen frissített 
vírusvédelemmel, biztonsági mentéssel védi az adatokat. Mindezt úgy, 
hogy folyamatosan figyeli a technikai, szervezési újdonságokat és a 
megfelelőket beépíti a védelmi szintük biztosítása érdekében. Ezen 
tevékenysége során Adatkezelő együttműködik az Adatfeldolgozóval. 

Sütikezelés 



A cookie (süti) fogalma: 

A https://elmeprojekt.hu/ honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) 
alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie változó 
tartalmú, alfanumerikus, betűből és számokból álló információcsomag, 
amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy 
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és 
közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ 
gyűjtésére kerüljön sor. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a 
látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának 
nyomon követésére. A cookie-k segítségével meghatározható az érintett 
felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-
látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, 
melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, 
alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is 
tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője 
visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő 
szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, 
azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját 
tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó 
azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének 
felismerésére alkalmasak. 

Az alkalmazott cookie-k fajtái: 
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó 
cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt 
a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a 
böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik, 
célja az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap 
kitöltése során). 
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához 
nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak 
használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető 
az Ön számára.  
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek 
a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket 
látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. 
Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására 
kerülnek felhasználásra.  

Alapműködést biztosító sütik 
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik 
annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek 
információt a használatáról. 



Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési 
módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a 
csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik 
alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes 
használatát. 

Statisztikai célú sütik 
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított 
élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek 
lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal 
kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik 
nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat 
gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a 
felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, 
milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek 
voltak az esetleges hibaüzenetek. 

Teljesítményt biztosító sütik 
Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google 
Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, 
keresse fel az alábbi weboldalt:  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage 
Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google 
Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage.  

Célzó- és hirdetési sütik 
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő 
vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. 
Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint 
beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt 
nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, 
hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó 
tartalmak megismerése érdekében. 
Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon 
követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel 
az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing 
kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön 
számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a 
figyelmét. 
Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk: Google 
Adwords 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken 
keresztül érhető el: 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 
Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a 
böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a 
szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem 
használhatók.  

A cookie-k letiltása: 
Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a 
saját böngészőjében elvégzettbeállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti 
meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatásokigénybevételét 
korlátozhatja vagy megakadályozhatja.  

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása teremti a 
személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban 
visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Meddig tart a személyes adatai kezelése? 
A személyes adatok kezelése a felhasználói profil törlését, a megadott 
hozzájárulás visszavonását követően a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:21-6:25.§-ai szerint számított elévülési idő elteltéig tart. 
A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra 
harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy 
hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére 
kerülnek továbbításra a személyes adatok 
 
II. Eljárás, ha a megadott személyes adatok sérülnének 
 
Adatvédelmi incidens minden olyan esemény bekövetkezte, amikor a 
biztonság sérül. Akkor történik, ha a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adat véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisül, 
megváltozik, elvész, jogosulatlanul nyilvánosságra jut, jogosulatlan 
személy fér hozzá. Ilyen esemény esetében, haladéktalanul, de legalább 
az eseményről való tudomásszerzést követő 72 órán belül Adatkezelő 
bejelentést tesz az adatvédelmi hatóságnál (NAIH). Ezt a bejelentést nem 
kell megtenni, ha Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az incidens 
valószínűen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. További teendő az Érintettek tájékoztatása (a 
honlapon keresztül is), melyet szintén indokolatlan késedelem nélkül kell 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy


megtenni. Kivétel az az eset, ha az incidens káros hatásait Adatkezelő 
sikeresen megakadályozza. Az incidenseket, a NAIH tájékoztatásától 
függetlenül Adatkezelő nyilvántartásba veszi. 
 
Milyen jogai vannak az Érintetteknek az adatkezeléssel 
kapcsolatban: 
 
Joga van a tájékoztatáshoz 
 
Adatkezelőnek tájékoztatnia kell az Érintetteket legalább arról, hogy ki az 
adatkezelő, mi az adatok kezelésének célja, jogalapja, kik a címzettek, 
történik-e és kinek adattovábbítás, valamint egyéb kiegészítő 
információkat is meg kell adni. E tájékoztató is e célt szolgálja. 
 
Élhet hozzáférési jogával 
 
Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen és kapjon arról, 
folyamatban van-e Adatkezelőnél személyes adatkezelés. Hozzáférhet a 
következő információkhoz: mi az adatkezelés célja, jogalapja, mely 
személyes adatokat kezelnek, kik a címzettek (például az 
adatfeldolgozók), mennyi ideig kezelik az adatokat, melyek az érintettek 
jogai, van-e adattovábbítás, melyek a garanciái, van-e automatizált 
döntéshozatal, profilalkotás. Érintettet megilleti a másolat kérésének 
lehetősége. Ennek részleteiről kérésre Adatkezelő tájékoztatást ad. 
 
Adatait helyesbítheti, kiegészítheti 
 
Érintett kérheti és Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az 
Érintettre vonatkozó pontatlan adatokat. Amennyiben Érintettként azt 
észleli, hogy az adatai hiányosak – kiegészítő nyilatkozat útján – kérheti 
azok kiegészítését. 
 
Élhet a törléshez (elfeledtetéshez) való jogával 
 
Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatai törlését, ha a 
következőkben felsoroltak valamelyike fennáll. Ezt indokolatlan késedelem 
nélkül kell Adatkezelőnek megtennie. Az okok: 1. a személyes adatokra 
már Adatkezelőnek nincs szüksége, 2. Érintett tiltakozik az adatkezelés 
ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 3. az Érintett adatait 
Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy 4. jogi kötelezettsége törölni az 
adatokat. Kérését csak akkor nem tudja Adatkezelő teljesíteni, ha: 1. az 
Érintett adatai a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz 
való jog gyakorlása céljából szükségesek, 2. jogi kötelezettség teljesítése, 
illetve 3. közérdekből szükségesek, továbbá 4. jogi igények 
előterjesztéséhez, védelméhez, valamint 5. statisztikai célból 
szükségesek. 



  
Korlátozhatja az adatkezelést 
 
Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a következő 
okok egyike fennáll: 1. Érintett vitatja az adatai pontosságát, a korlátozás 
ekkor addig áll fenn, amíg Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát, 2. 
az adatkezelés jogellenes, de Érintett ellenzi az adatok törlését, kéri azok 
korlátozását, 3. jogi igények előterjesztéséhez szüksége van Érintettnek 
az adatokra, bár Adatkezelőnek már nincsen szüksége rájuk, 4. Érintett 
tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben arra az időre korlátozza 
Adatkezelő az adatkezelést, amíg meg nem állapítja, hogy kinek élveznek 
az érdekei elsőbbséget. A korlátozás ideje alatt az adatokat tárolják, más 
tevékenységet Adatkezelő nem végez. Kivételt képeznek: ha 1. Érintett 
hozzájárul, vagy 2. jogi igények előterjesztéséhez szükséges, 3. 
természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükséges, 
4. fontos közérdekből kell kezelni. Ha ezek valamelyike miatt 
Adatkezelőnek fel kell oldania a korlátozást, arról előzetesen tájékoztatja 
az Érintettet. 
 
Tiltakozhat az adatkezelés ellen 
 
Amennyiben Érintett adatait az Adatkezelő a jogos érdeke alapján vagy 
közérdekből kezeli, az ilyen adatkezelés ellen saját helyzetével 
kapcsolatos okból az Érintett tiltakozhat. Ebben az esetben Érintett adatait 
nem kezelik tovább. Kivéve: ha az Adatkezelő bizonyítani tudja jogos 
érdeke elsőbbségét, vagy jogi igényei előterjesztéséhez van az adatokra 
szüksége.  
Joga van adatai hordozhatóságához 
 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az 
adatkezelés automatizált módon történik, az Érintett jogosult arra, hogy a 
rá vonatkozó, és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja. Érintett jogosult arra is, hogy ezen adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa. E jog azonban nem érintheti hátrányosan 
mások jogait és szabadságát. E jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés 
közérdekű vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
 
III. Hogyan tudja az Érintett e jogait érvényesíteni 
 
Amennyiben Érintett úgy dönt, hogy az előbbiekben felsorolt jogai 
valamelyikével élni kíván, kérelmével keresse az Adatkezelőt. Kérelmét 
írásban személyesen is átadhatja azt Adatkezelő fióktelephelyén a 4031 
Debrecen, Tőzsér u. 5/b. fszt. 2. címen, megküldheti postai levélben a 
következő címre címezve a levelét: 4031 Debrecen, Tőzsér u. 5/b fszt. 



2. címre, vagy elektronikus módon az info@elmeprojekt.hu email címre 
küldve a kérelmét. A kérelem megválaszolása előtt Adatkezelőnek 
azonosítania kell az Érintettet, ezért Érintettnek a kérelemben 
mindenképpen meg kell adnia személyazonosító adatait és levelezési 
címét. Amennyiben Adatkezelő úgy értékeli, hogy Érintett 
személyazonosságával kapcsolatban kétségei vannak, egyéb azonosító 
adatokat is bekérhet a kérelmezőtől. A válaszát, intézkedését Adatkezelő 
díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérelem egyértelműen 
megalapozatlan vagy ismétlődő jellegű, túlzó. Ekkor ésszerű összegű díjat 
számolhat fel, de az intézkedést meg is tagadhatja. Intézkedését 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon 
belül megteszi. Szükség esetén ezt a határidőt további két hónappal 
meghosszabbíthatja, erről egy hónapon belül az ok megjelölése mellett 
tájékoztatja az Érintettet. 
 
Ha az Érintett személyes adatait Adatkezelő nem kezeli biztonságosan 
vagy jogszerűtlen az adatkezelés és ezzel Érintettnek vagy más 
személynek Adatkezelő kárt okoz, Érintett jogosult Adatkezelővel szemben 
azt érvényesíteni. Amennyiben az adatkezeléssel az Érintett személyiségi 
jogai sérültek, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Adatkezelő mentesül a 
sérelemdíj vagy a kártérítés alól, ha Érintett azt szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásával okozta. Mentesül akkor is, ha Adatkezelő 
bizonyítani tudja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogainak 
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
 
Kihez fordulhat az Érintett jogai érvényesítése 
érdekében: Amennyiben Érintett úgy érzi, hogy személyes adatait 
Adatkezelő jogszerűtlenül kezelte, e tájékoztatóban feltüntetett 
elérhetőségeken elsősorban Adatkezelőt keresse meg, annak 
érdekében, hogy felvetéseit megvizsgálhassák és segíthessenek a 
megoldásban. Természetesen Érintettnek joga van a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, valamint 
bírósághoz is fordulhat, amely az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye 
szerinti Törvényszék vagy az Adatkezelő székhelye szerinti Törvényszék 
lehet. 
 



A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
elérhetőségei: 
 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 603. 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: www.naih.hu 
Telefon: +36 (30) 683-5969 
+36 (30) 549-6838 
 
Kérjük, hogy amennyiben akár a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a 
személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, 
a tájékoztatóban jelzett bármely kommunikációs csatornán keresztül 
vegye fel Adatkezelővel a kapcsolatot. 
 
 
Érvényessége: 
2018.05.25. napjától 

 
Elme-Projekt Kft. vezetősége 
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