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A Pi INVEST Zrt. tevékenysége kapcsán végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Bevezető 

A Pi Invest Zrt. (székhelye: 1173 Budapest, Összekötő utca 2., cégjegyzékszáma: 27432055-2-42; 
továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenysége megfeleljen a hatályos 
jogszabályi követelményeknek, különösen 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 Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 
(általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) elvárásoknak.  

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóval kívánja biztosítani az adatkezelési tevékenységének 
átláthatóságát, egyúttal tájékoztatni az Adatkezelő által végzett adatkezelésekben érintett 
természetes személyeket az őket megillető információs önrendelkezési jog adta lehetőségeikről az 
általa végzett adatkezelések vonatkozásában. 

1. Fogalom-meghatározások: 

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató tekintetében a GDPR-ban, illetve az Infotv.-ben foglalt 
fogalmakat megfelelően irányadónak kell tekinteni. 

1.2. Adatkezelési Tájékoztató: a jelen tájékoztató. 

1.3. GDPR: 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 rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

1.4. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény. 

1.5. Érintett: Az érintettek azok a természetes személyek, akiknek személyes adatait kezelik.  

Adatkezelő az általa végzett tevékenység során az alábbi természetes személyek 
(Érintett(ek))személyes adatait kezeli: 

- ajánlatkérő, ajánlattevő vagy szerződő fél (magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén az 
érintett természetes személy); 

- ajánlatkérő, ajánlattevő vagy szerződő fél (cég, szervezet esetén a partner törvényes 
képviselője, munkavállalója, kapcsolattartója, megbízottja, egyéb teljesítési segédje); 

- szerződött partner alkalmazottja; 
- hírlevél címzettje; 
- eseményen, rendezvényeken, promóciós játékban, és más egyéb programban résztvevő 

személy; 
- irodaházaiba, telephelyeire, projekt helyszíneire belépő és ott tartózkodó személyek; 

1.6. Adatkezelő: Pi Invest Zrt. (székhelye: 1173 Budapest, Összekötő utca 2., cégjegyzékszáma: 
27432055-2-42; adószáma: 27432055-2-42, Tel.: 06-1-808-9000  , E-mail: info@piinvest.eu, 
Levelezési cím: 1173 Budapest, Összekötő utca 2.).  

1.7. Adatfeldolgozó: A GDPR értelmében adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, 
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont). Az egyik fő különbség az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó között az, hogy az adatfeldolgozó csak technikai műveleteket végez, de az 
adatok érdemi sorsába illetve az adatkezelésbe nincsen beleszólása, azokat az adatkezelő 
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határozza meg. Jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében 
adatfeldolgozót Adatkezelő nem alkalmaz. 

1.8. Személyes adat: Egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá 
minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ ennek 
minősül. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. (GDPR 4. cikk 1. pont) Jelen Tájékoztató 
tekintetében az egyes személyes adatok csoportjai alatt a következőket kell érteni:  

- természetes személyazonosító adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi 
igazolvány/útlevél szám, lakcím/értestési cím 

- hivatalos adatok: adóazonosító jel vagy adószám, egyéni vállalkozók esetén 
nyilvántartási szám, vezetői engedély száma és érvényességi ideje  

- kapcsolattartási adatok: törvényes képviselői minőség, tisztség, szervezeti tisztség, 
munkakör, beosztás, teljesítési segédi tevékenységre vonatkozó egyéb jogviszony, 
telefonszám, e-mail cím, postacím, faxszám 

1.9. Adatvédelmi Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
(Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: 
+36 (30) 683-5969/+36 (30) 549-6838/+36 (1) 391 1400, Fax: +36 (1) 391-1410; elektronikus 
kapcsolattartási információk: Ügyfélszolgálat, Kapcsolat (naih.hu)). 

1.10. 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 

2. A Személyes adatok kezelésének általános elvei 

A személyes adatok 

2.1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell 
végezni ("jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve"); 

2.2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azok nem kezelhetők 
a célokkal össze nem egyeztethető módon; ("célhoz kötöttség elve"); 

2.3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükséges mértékre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság elve"); 

2.4. pontosságára kell törekedni és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 
pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság elve"); 

2.5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a 
Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé ("korlátozott 
tárolhatóság"); 

2.6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg elve"). 

2.7. kezelése esetén az Adatkezelő felelős az Adatkezelési Tájékoztató 2.1.1.-2.1.6. pontjainak 
való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására 
("elszámoltathatóság elve"). 

https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat
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2.8. Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatok kezelése a 2.1.-
2.7. pontokban foglaltaknak megfelel. 

3. Hozzáférés a személyes adatokhoz, a kezelt személyes adatok típusai 
3.1. A kezelt személyes adatokat az Érintett saját maga vagy az üzleti partner (pl. ajánlatkérő, 

ajánlattevő, szerződő fél, szolgáltatást igénybe vevő partner) által, a jogviszonyt előkészítő, vagy 
annak alapjául szolgáló, illetve a jogviszony keletkezése során kiállított dokumentum (pl. 
ajánlatkérés, ajánlat, szerződés, hozzájáruló nyilatkozat stb.) vagy online, illetve web-es megoldás 
(pl. email, regisztráció, hírlevél feliratkozás stb.) alkalmazása útján bocsátja az Adatkezelő 
rendelkezésére. 

3.2. Az Adatkezelő feltételezi, hogy a számára személyes adatokat átadó személyek (természetes vagy 
jogi) a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban 
bocsátják a rendelkezésére, így különösen megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb 
jogalappal rendelkeznek a személyes adatok átadására. 

3.3. Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését a bíróságok, a NAV, illetve az egyéb állami 
szervezetek által működtetett közhiteles és nyilvános adatbázisokból történő tájékozódás útján is 
végezheti. 

3.4. A honlappal kapcsolatos adatok kezelésére, feldolgozására a Pi Invest Zrt. honlapjának 
üzemeltetésével, karbantartásával foglalkozó munkatársai, valamint az egyes funkciók használata 
során megadott adatok esetén az adott terület, folyamat felelős vezetője és az általa megbízott 
személyek jogosultak. 

4. Az Adatkezelő által végzett adatkezelések 

Adatkezelés 
megnevezése 

Adatkezelés célja 
 

Adatkezelés 
jogalapja 

Kezelt adatok 
kategóriája 

Az adatkezelés 
időtartama 

Kapcsolattartás, 
információ 
nyújtása az 
ügyfél 
megkeresések 
alapján 

Az adatkezelés 
célja az 
ügyfelekkel 
történő 
kapcsolattartás, 
és egyéb az 
Adatkezelő 
tevékenységével 
kapcsolatos 
információkra 
vonatkozó ügyféli 
megkeresések 
megválaszolása. 

Az érintett a  
megkeresésével 
megadott  
hozzájárulása a  
GDPR 6. cikk (1)  
bekezdés a) 
pontja  
alapján. 

természetes 
személyazonosító 
adatok, 
kapcsolattartási 
adatok  
(lsd. 1.8. pont) 

A hozzájárulás 
visszavonásáig, de 
legkésőbb a 
kapcsolatfelvételt 
követő 5 év 
(általános 
jogérvényesítési 
elévülési határidő). 

Ajánlatkéréssel 
kapcsolatos 
adatkezelés az 
ügyfél 
megkeresése 
alapján 

Az adatkezelés 
célja az 
ügyfelekkel 
történő 
kapcsolattartás, 
az 
ajánlatkérésekre 
vonatkozó ügyféli 
megkeresések 
megválaszolása. 

A GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés b) 
pontja alapján az 
Adatkezelő és az 
Érintett között az 
adásvételi 
szerződés 
megkötését 
megelőzően az 
Érintett kérésére 
történő lépések 

természetes 
személyazonosító 
adatok, 
kapcsolattartási 
adatok  
(lsd. 1.8. pont),  
ajánlatkérésben 
megadott egyéb 
adat. 

A 
jogérvényesítésre 
rendelkezésre álló 
általános elévülési 
határidő 
(ajánlatkérést 
követő 5 év), vagy 
a jogszabály által 
meghatározott 
hosszabb 
megőrzési idő 
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megtétele. lejártáig. 
 

Szerződések, 
számlák 
előkészítése, 
kezelése kapcsán 
történő 
adatkezelés 

szerződés 
előkészítése, 
megkötése, 
teljesítése, 
végrehajtása, a 
vállalt 
kötelezettségek 
és jogosultságok 
igazolása, 
kapcsolattartás, a 
szerződéssel 
kapcsolatosan 
esetlegesen 
felmerülő 
követelések 
érvényesítése, 
behajtása és 
értékesítése, 
számlázás. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) 
pontja, azaz az 
adatkezelés 
olyan szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, 
amelyben az 
Érintett az egyik 
fél, vagy az a 
szerződés 
megkötését 
megelőzően az 
Érintett kérésére 
történő lépések 
megtételéhez 
szükséges. 

természetes 
személyazonosító; 
adatok 
 hivatalos adatok; 
kapcsolattartási 
adatok (lsd. 1.8. 
pont) 

A szerződésből 
eredő és 
kötelezettségek 
elévülési idejéig 
(általános 
jogérvényesítési 
elévülési határidő 
5 év), vagy 
(amennyiben ez 
hosszabb idő) 
jogszabály által 
előírt 
iratmegőrzési 
kötelezettség 
időtartamának 
lejártáig, vagy az 
Érintett 
eredményes 
tiltakozásáig tartó 
időtartam. 
 

Panaszkezeléssel 
kapcsolatos 
adatkezelés. 

Az Adatkezelő 
fogadja a szóban 
(személyesen 
vagy telefonon 
előadott és 
rögzített), és az 
írásban (postai 
levélben vagy 
email-ben) 
beérkező 
panaszokat. Az 
adatkezelés célja 
az Adatkezelő és 
az Érintett között 
létrejött 
szerződéssel 
kapcsolatos 
szavatossági 
kötelezettségek 
teljesítése, a 
panasz 
kivizsgálása 

Az adatkezelő 
jogos érdeke a 
panaszkezelésre 
vonatkozóan és 
jogi kötelezettség 
teljesítése GDPR 
6. cikk (1) 
bekezdés c) és f) 
pont és 1997. 
CLV. törvény 
17/A.§ (5) és (7) 
bekezdések 
alapján 

Név, cím, e-mail 
cím és 
telefonszám, 
panasz helye, 
ideje, módja, a 
panasz leírása, 
panasz 
azonosítója. 

A jogszabályban a 
panaszkezeléssel 
kapcsolatban a 
vállalkozásokra 
meghatározott 
időpontig,  amely a 
1997. évi CLV. 
törvény 17/A § 7. 
bek. alapján 3 év. 

Honlap 
biztonságos 
működtetésével 
kapcsolatos 
adatkezelés. 

Az adatkezelés 
célja az internetes 
oldal biztonságos 
működésének és 
az Adatkezelő 

Az adatkezelő - 
az Internetes 
oldala IT 
infrastruktúrája 
biztonságának 

IP Cím, operációs 
rendszer típusa, , 
Bizonyos sütik által 
rögzített adatok. 

A „Süti (cookie) 
szabályzatban” 
foglat időtartam. 
Jogsérelem esetén 
az Adatkezelő 



 

 

5 

infrastruktúrája 
biztonságának 
megőrzése. 

megőrzéséhez 
fűződő - jogos 
érdeke a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés 
f) pontja alapján 

jogának, jogos 
érdekének 
jogérvényesítésre 
rendelkezésre álló 
általános elévülési 
határidő (5 év).  

Hírlevéllel 
kapcsolatos  
adatkezelés, 
melyben az 
érintett a  
honlapon 
elérhető kitöltött 
regisztrációs 
lappal jelzi  
a feliratkozásra  
vonatkozó 
igényét. 

Az adatkezelés 
célja a  
felhasználókkal  
történő  
kapcsolattartás és  
hírlevél küldése. 

Az érintett  
regisztrációs lap  
visszaküldésével  
megadott  
hozzájárulása 
a GDPR 6. cikk (1)  
bekezdés a) 
pontja  
alapján. 

Kapcsolattartási  
adatok (Név,  
kézbesítési cím,  
e-mail cím,  
telefonszám),  
érdeklődési kör. 

A hozzájárulás 
visszavonásáig 
(leiratkozásig). 

 
5. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett bocsátott 

Adatkezelő rendelkezésére  
5.1. A személyes adatokat az érintett által megadott adatok alkotják. 
5.2. A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik.  
5.3. A hozzájárulást az Érintett más nyilatkozatoktól elkülönítetten, a szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződésben, vagy külön nyilatkozatban adhatja meg.  
5.4. A honlapon történő kapcsolatfelvételre, vagy ajánlatkérésre vonatkozó személyes adatokat 

tartalmazó elektronikus nyomtatvány vagy elektronikus levél Érintett általi kitöltése és 
megküldése Adatkezelőnek az Érintett adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatának tekintendő. 

5.5. A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását 
bármikor, korlátozás nélkül Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az 
Érintett az Adatkezelő kapcsolattartási címére megküldheti. Az értesítésben az Érintettnek 
meg kell jelölnie beazonosítható módon, hogy a hozzájárulás visszavonását milyen 
adatkezelésre kívánja érvényesíteni. 

5.6. Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. 
 

6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás, adattovábbítás harmadik országba 

6.1.  Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, illetve nem 
történik profilalkotás sem. 

6.2. Az Adatkezelő nem továbbítja a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatokat harmadik 
országba vagy nemzetközi szervezet részére. 
 

7. Érintettek jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

Az Érintetteknek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban 

7.1. Tájékoztatási jog: Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes 
adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, ellenőrizze (pl.: mi az 
adatkezelés célja, jogalapja, mikor törli az adatokat). Az Érintett előzetes tájékoztatása 
érdekében az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóval tesz eleget. Jelen Tájékoztatót 
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Adatkezelő honlapján is közzéteszi, a működtetéssel érintett telephelyen kifüggesztésre is 
kerül, illetve kérésre azt az érintett rendelkezésére is bocsátja 

7.2. Hozzáférési jog: A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az Érintett tájékoztatást 
kérhet az Adatkezelő. által kezelt személyes adatokról (2. sz. melléklet). Ebben az esetben az 
Adatkezelő az érintett által megjelölt elérhetőségre (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az 
alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezel az Érintettről; 
- milyen adatkezelési célokból történik a személyes adatok kezelése; 
- az adatkezelés időtartama; 
- az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok; 
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (Hatóság) címzett 

panasz benyújtásának jogáról. 

A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott 
elérhetőségre kell tájékoztatást küldeni. 

7.3. Másolat kéréséhez való jog: A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az Érintett másolatot 
kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben az Adatkezelő az 
érintett által megjelölt elérhetőségre (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a 
személyes adatokat, amelyeket az Érintettről a Adatkezelő kezel. 

7.4. Helyesbítési jog: az Érintett adatainak változása, hibás vagy hiányos rögzítése esetén, a 
GDPR 16. cikke alapján kérheti az adatai helyesbítését, javítását, pontosítását. Erről 
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a kérelmében 
megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

7.5. Törlési jog: az Érintett kérheti adatának törlését, ha  

- a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az 
Adatkezelő kezelte;  

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;  
- a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;  
- a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell;  
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.  
Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a kérelmében 
megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

7.6. Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett a GDPR 18. cikkében meghatározott 
esetekben kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. 

Az érintett kérheti adatának korlátozását, ha: 
- vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 
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- az érintett 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. 
 

A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az 
adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében az érintettnek meg kell jelölnie, a fentiek 
közül mely okból kéri a korlátozást. Kérelemre az adatok korlátozását haladéktalanul, de 
legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni, és erről a kérelemben megadott elérhetőségre 
tájékoztatást kell küldeni.  

7.7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: az Érintett jogosult a hozzájárulása alapján kezelt 
személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban 
nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

7.8. Panasztételhez való jog: az Érintett jogosult a személyes adatai kezelésével összefüggésben 
ért jogsérelem esetén panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti Hatósághoz (lásd 1.4. pont). 

7.9. Keresetindítási jog: a fentieken túlmenően továbbá Érintett jogosult a bíróság előtt 
keresetet indítani az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelmének megsértése 
esetén. 

7.10.Tiltakozási jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

7.11.Adathordozhatóság: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az 
adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen 
továbbítását. 

8. Adatbiztonsági intézkedések 

8.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett telephelyén 
tárolja. 

8.2. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az 
érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok 
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz 
való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen 
személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel 
gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé 
meghatározatlan számú személy számára. 

8.3. Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondosággal megtesz mindent azért, hogy 
informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben 
általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. Az Adatkezelő szervere védetten és 
zártan található. 
 

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, az Adatvédelmi Hatóság (elérhetőségei jelen Tájékoztató az 1.9 pontjában) 
eljárását kezdeményezheti. 
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Emellett az érintettnek joga van az Adatkezelő. adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert - 
választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja.  

 

Budapest, 2022. november 26.             


