Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
A jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtsunk személyes adatainak kezeléséről, és
hogy megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Juventus Club Hungary (“Egyesület”) figyelembe vette 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.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezéseit.
Az Egyesület adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és
elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12.
és 13. cikkei alapján az alábbi tájékoztatást adja:
Az Adatkezelő adatai:
Jogi személy neve: Juventus Club Hungary
Nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság, 01-02-0013158
Székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 148. I/4
Weblap: www.juventusfc.hu, www.jch.hu
Kapcsolattartás:
E-mail: shop@juventusfc.hu, jch@juventusfc.hu, juventusclubhungary@gmail.com
Telefon: +3630/869-8062 Hétköznap 09:00 - 17:00
(a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő)
Adatvédelmi Tisztviselő: az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy
elektronikusan az alábbi címekre küldheti: jch@juventusfc.hu és/vagy 1141 Budapest, Mogyoródi út 148. I/4. Válaszainkat
késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: az Egyesület az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Netgo.hu Kft., tevékenység: szoftverfejlesztés, cím: 2100 Gödöllő, Kossuth utca 32. II/6,
GLS (General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.)
Sprinter Futárszolgálat Kft., futárszolgálat, cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Magyar Posta Zrt., küldeményküldés (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
UNAS Online Kft., (9400 Sopron, Major köz 2. I/15) honlap technikai üzemeltetője.
Külföldi adattovábbítás: alapvetően nem történik külföldre továbbítás, azonban a mérkőzésre szóló jegyek érvényes
megrendeléséhez szükségesen egyes személyes adatok az irányadó, elsődlegesen a mérkőzések biztonságát szolgáló
jogszabályoknak megfelelően továbbításra kerül(het)nek az érintett mérkőzést szervező/rendező labdarúgócsapat, valamint a Juvetus
Football Club részére. Figyelemmel arra, hogy ez mérkőzésenként eltérő, külön kérésre adunk tájékoztatást az egyedi esetben.

I. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes
eljárás és átláthatóság”);
2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem
egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(„adattakarékosság”);
4. pontosnak 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”);
5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
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”).
Az Adatkezelő felelős fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

II. Az adatkezelési célok
Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és
jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
1. Az Adatkezelőnek az alapszabályában megjelölt tevékenységek nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek és
egyesületi tagjainak adatait jogi kötelezettség teljesítése, szakmai partner, illetve ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
2. az egyesületi tagokagok, támogatók és adományozók adatai az Egyesület pénzügyi érdekeinek az előmozdítása céljából;
3. az adatkezelő által szervezett rendezvényekről tájékoztatás, a részvételt biztosító regisztráció;
4. az adatkezelő Facebook és Instagram oldalának üzemeltetése körében az adatkezelő profilját visszaigazoló felhasználók
adataiból generált statisztikai adatokat;
5. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

honlap üzemeltetése;
az adatkezelő által fenntartott blog bejegyzésekhez fűzött hozzászólások;
belső adminisztráció megkönnyítése;
Az egyesületi tagok részére webshop működtetése és az azzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése;
az Adatkezelő és az Egyesületi Tag közötti szerződés megfelelő teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása;
érdeklődések kezelése, visszajelzés, kapcsolatfelvétel;
megrendelések kezelése, teljesítése, visszajelzése;
Egyesületi Tag újbóli megrendelésének egyszerűsítése;
az Egyesületi Tag erre vonatkozó külön engedélye esetén hírlevél küldése az Egyesületi Tag részére,
az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Egyesületi Tag részére.

Az adatkezelő a jelen alpontban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat az adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az adatkezeléssel érintett adatok
Az Egyesület az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokkal:
vezetéknév, keresztnév;
e-mail cím, telefonszám;
szállítási cím, számlázási cím, lakcím, tartózkodási hely címe;
személy igazolvány másolata
adókártya másolata
regisztrációhoz kapcsolódó adatok (felhasználási név, belépési jelszó)
egyes szállítási/szolgáltatási előzmények.
Az Egyesület által nyújtott és a www.juventusfc.hu, illetve www.jch.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére
kizárólag azon természetes személyek jogosultak, akik az Egyesület tagjai.
Az internetes kapcsolat létesítésével és fenntartásával összefüggésben a rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek
az Egyesületi Tag bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket
az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a
rendszer az Egyesületi Tag külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen
adatok egyéb személyes adatokkal –törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – nem összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag
az Adatkezelő fér hozzá. Az ilyen automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a statisztikakészítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok a
jelen szabályzatban írtakon kívüli harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem
rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Egyesületi Tag előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.
Az adatkezelő által fenntartott blogok kapcsán kiemelendő, hogy a hozzászólásra regisztrációval van lehetőség. A regisztrációs
adatokat az adatkezelő a jelen Tájékoztató szerint kezeli. Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az
adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások
kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai
véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adat
esetében az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal
céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Egyesület a hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett
hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a
felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. A hozzászólások közéleti
vita részei, amelyet a közhasznú tevékenységet végző adatkezelő céljai mentén lehet folytatni. Az adatkezelő bármikor jogosult
törölni a hozzászólást.
Marketing tevékenység céljából Facebook, Instagram és Twitter oldal üzemel, azonban az innen megismert adatokból önálló
adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére alapvetően nem továbbít adatot, azonban a mérkőzésre szóló
jegyek érvényes megrendeléséhez szükségesen egyes személyes adatok az irányadó, elsődlegesen a mérkőzések biztonságát
szolgáló jogszabályoknak megfelelően továbbításra kerül(het)nek az érintett mérkőzést szervező/rendező labdarúgócsapat, valamint
a Juvetus Football Club részére. Figyelemmel arra, hogy ez mérkőzésenként eltérő, külön kérésre adunk tájékoztatást az egyedi
esetben.

III. Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
A személyes adatok használatát az alábbi jogalapok alapozzák meg:
Egyesületi tagok nyilvántartása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a-d) pont b) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla
kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont c) kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont. Az
adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága.d) Az
Egyesület tagjainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, egyrészről a személyes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont), másrészről érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az
egyesületi tevékenység folytonossága. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
1. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
2. adományozók és támogatók adatai esetében a jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: az
alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása érdekében támogatás szerzése, az egyesületi tevékenység folytonossága
pénzügyi feltételeinek a megteremtése.
3. a honlap működése esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontok. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban
kitűzött egyesületi célok előmozdítása és arról való kommunikáció.
4. blog bejegyzésekhez tett hozzászólások esetében: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 6.§ (7) bekezdés; hozzászólás törlése: GDPR c), d) és f) pontjai. Az adatkezelő jogos érdeke: az adatkezelő
jogszerű működésének a biztosítása, mások személyiségi jogainak a védelme.
5. A Facebook, Instagram és Twitter adatlapot visszaigazoló magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont.
6. belső adminisztráció GDPR b) és f) pontjai. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok
előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága.
7. Webshop: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (pl: teljesítés, szállítás), jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a-c) pont.
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kíván felhasználni, erről az

érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt
megadó személy felel.
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

IV. Az adatkezelés időtartama
Az Egyesületi Tag által a honlapon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése Adatkezelő működésének
időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg az Egyesületi Tag az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ezzel regisztrációját) vissza
nem vonja.
Az Egyesületi Tag által a rendelése során megadott személyes adatokat Adatkezelő a rendelés mindkét fél általi teljesítését vagy
annak meghiúsulását követő 6 évig kezeli, ezt követően ezen adatok Adatkezelő rendszeréből automatikusan törlésre kerülnek.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy Egyesületi Tag által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni
támadás esetén az adatkezelő jogosult az Egyesületi Tag adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy
polgári jogi felelősség gyanúja, illetve Egyesületi Tag és adatkezelő közötti jogvita esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás
időtartamára őrizni is.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer
működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Ha Egyesületi Tag adatainak kezelése megszűnik, úgy ezt követően a technikai adatokról az Egyesületi Tag személye
nem lesz beazonosítható.
Az Adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzi. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési
ideje nyolc év.
Az egyesületi tagsággal kapcsolatos iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: hat év.
Támogatók adatai: az utolsó támogatástól számított 10 év.
Blog bejegyzéshez fűzött hozzászólás: a bejegyzés eltávolításáig, de maximum 10 évig

V. Érintettek jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Az érintett jogai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megfelelő tájékoztatáshoz való jog;
hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
amennyiben egy adat helytelen vagy nem aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat kiigazítása (helyesbítés);
törlés (elfeledetés - kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
az adat kezelésének korlátozása;
a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a
jch@juventusfc.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.
A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és
törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az jch@juventusfc.hue-mail címén.
Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

VI. Az Adatkezelő honlapja működésé kapcsán keletkező adatok
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer
adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer
automatikusan statisztikai adatokat generál, amelyek kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek
felhasználásra a szolgáltatások javítása és az esetleges hibák elhárítása céljából. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze
más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A mehi.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie
kizárólag a felhasználók autentikálásának a megkönnyítését szolgálják. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja.
A honlap üzemeltetője illetve a webfejlesztő cég az adatekezelőnek a honlapjával kapcsolatos informatikai műveletek során
adatfeldolgozónak minősül. A honlap üzemeltetője, mint adatfeldolgozó: UNAS Online Kft. (H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15)
A GDPR szerint a cookie-k alkalmasak lehetnek a természetes személyek azonosítására, így kiterjed rájuk a GDPR hatálya. A belső és
harmadik fél által (Pl. Google, Facebook, stb.) használt cookie-kat két csoportra osztottuk, működési és marketing jellegű cookie-kra.
A működési cookie-k közé kerültek a webáruház alapvető funkcióihoz használatos cookiek, melyek nem alkalmasak személyes
azonosításra. A többi pedig szélesebb körű funkciókhoz, nyomonkövetéshez, remarketinghez kell. A látogató számára három féle
engedélyező sáv kapcsolható be. Ha csak olyan cookie-kat használ az áruházban, melyek nem alkalmasak személyes azonosításra,
elegendő az egyszerű nyugtázó sáv. Marketing jellegű cookie-k engedélyezéséhez két féle sáv alkalmazható. Szövegében hasonló
tartalommal bírnak, az egyik verzióban "Engedélyezem/Nem engedélyezem" választással járulhat hozzá a marketing jellegű cookie-k
fogadásához a látogató. A másik verzióban egy checkbox segítségével, majd a döntésének mentésével fejezheti ki szándékát.
Természetesen, amíg a látogató nem engedélyezte a marketing jellegű cookie-k használatát, addig ezek nincsenek használatban. Az
áruház üzemeltető azonban beállíthatja - amennyiben úgy ítéli meg hogy személyes azonosításra nem alkalmas az adott cookie -,
hogy az hozzájárulás nélkül is használatban legyen. Ez az eset fordulhat elő pl. Google Analytics használata esetén, ha azt az
üzemeltető csak alapvető statisztikai célokra használja, azonban ha a Google Adwords segítségével célközönséget épít az Analytics

kódjával az már remarketing tevékenység. A látogató szándékának kifejezése után az engedélyező sáv eltűnik, helyette egy kisebb
"Cookie beállítások" fül marad meg az áruház alsó részén ezzel biztosítva, hogy a hozzájárulás később módosítható, megtagadható
legyen.

VII. Jogorvoslati tájékoztatás
Az adatkezelőnél nem kötelező belső adatvédelmi tisztségviselő kijelölése.
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az érintett a 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 az érintett tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

VIII. Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a
szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok
céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

IX. Egyebek
A jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete tartalmazza a jelen Tájékoztatóban használt egyes fogalmak
GDPR szerinti fogalommeghatározását.
2018. május 21.

I. Számú melléklet - Fogalommeghatározások
A jelen Tájékoztató alkalmazásában (és összhangban a GDPR-ban foglaltakkal):
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. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása
nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az
ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy
azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „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;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „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;
10. „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;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „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;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes
adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban
az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos
technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását,
ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve
a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról;
16. „tevékenységi központ”:
17. a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye,
ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az

említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
18. b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének
helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión
belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;
19. „képviselő”: az az 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;
20. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
21. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
22. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely
tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében
követ;
23. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
24. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike
alapján érint:
25. A) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
B) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában
lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
C) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
1. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
2. A) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy
3. B) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen
tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős
mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
4. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a
rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban
van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és
szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
5. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.
cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;
6. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb
szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

