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BEVEZETÉS 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 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 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 
Rendelet vagy GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és köny-
nyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa; továbbá rendelkezik 
arról, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett Rendeletben biztosított jogainak a gyakorlását.  

Az érintett előzetes tájékoztatásának kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja. 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Magyarországi Református Egyház, illetve a Református 
Tananyagtár (reftantar.hu) oldalhoz kapcsolódóan annak szerkesztésével megbízott Református Tan-
anyagfejlesztő Csoport a fenti jogszabályi kötelezettségeinek tesz eleget. 

 

 

I. FEJEZET: AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 

- Név: Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban: MRE) 
- Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 
- Nyilvántartási szám: 00002/2012. (KIM határozat száma: XXI-E/104/2(2012)) 
- Adószám: 19024048-1-42 
- Képviselők: Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke és Dr. Huszár Pál főgondnok, a 

Zsinat világi elnöke 
- Telefonszám: +36-1-460-0704 
- Fax: +36-1-460-0705 
- E-mail cím: zsinat.elnokseg@reformatus.hu  
- Központi honlap: http://reformatus.hu/  

Jelen adatkezelési tájékoztató elsősorban az MRE Református Tananyagtár című oldalához kapcsolódó 
adatkezelési kérdésekre koncentrál. Ezen oldal legfontosabb adatai: 

- Megnevezés: Református Tananyagtár  
- Honlap: https://reftantar.hu és a kapcsolódó https://reftantar.e-studygroup.com/  
- Felelős szerkesztő: Magyarországi Református Egyház - Református Tananyagfejlesztő Cso-

port (a továbbiakban Református Tananyagfejlesztő Csoport) 
- Szerkesztőség cím: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. 
- Szerkesztőség e-mail címe: reftan@reformatus.hu 

 

 

II. FEJEZET: ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájé-
koztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

 

mailto:zsinat.elnokseg@reformatus.hu
http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
https://reftantar.e-studygroup.com/
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2.1. Tárhelyszolgáltatás és további IT feladatok ellátása 

(1) Az MRE a reftantar.hu honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az 
IT szolgáltatásokat (úgymint tárhelyszolgáltatás és honlap fejlesztés és karbantartás) biztosítja, és en-
nek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes ada-
tokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

 

Tárhelyszolgáltató 

- Cégnév: Kiss Kornél ev. 
- Székhely: 3529 Miskolc, Szilvás u. 9. 
- Nyilvántartási szám: 6716733 
- Adószám: 49499542-1-25 
- E-mail cím: admin@reformatus.hu  

 

- Cégnév: Lovász Attila ev. 
- Székhely: 4225 Debrecen, Deák Ferenc utca 16. 
- Nyilvántartási szám: 35434413 
- Adószám: 66495637-1-29 
- E-mail cím: admin@reformatus.hu  

 

Honlap fejlesztése és karbantartása 

reftantar.e-studygroup.com 

- Cégnév: ENABLER Kft.  
- Székhely: 1022 Budapest, Bogár utca 29/B 1.a. 
- Cégjegyzékszám: 01-09-185698 
- Adószám: 24848389-2-41 
- Képviselő: Prievara Tibor ügyvezető 
- E-mail cím: info@hashtag.school 
- Honlap: https://hashtag.school/  

 

 

2.2. Kommunikációs és marketing feladatok biztosítása 

(1) Ezen adatfeldolgozó a reftantar.hu tartalomfejlesztését, valamint a kapcsolódó egyéb kommuniká-
ciós feladatok (pl.: regisztráltakkal való kapcsolattartás, hírlevél összeállítás és küldés, kommunikációs 
felületek kezelése) végzi, megbízásával összefüggésben kezeli az ezzel kapcsolatos adatokat. 

- Cégnév: PreUniversitas Oktatási Bt. 
- Székhely: 1203 Budapest, Zrínyi utca 2. (Fsz./1.) 
- Cégjegyzékszám: 01-06-789259 
- Adószám: 21419324-1-43 
- Képviselő: Korpics Zsolt ügyvezető 
- Telefonszám: +36-20-357-2541 
- E-mail cím: zsolt.korpics@gmail.com  

 

mailto:admin@reformatus.hu
mailto:admin@reformatus.hu
mailto:info@hashtag.school
https://hashtag.school/
mailto:zsolt.korpics@gmail.com
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2.3. Könyvviteli szolgáltató 

(1) Az MRE adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső 
szolgáltatót vesz igénybe, amely kezeli az MRE szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levő természe-
tes személyek személyes adatait, az MRE-t terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljá-
ból.  

- Cégnév: FRAN Gazdasági és Szolgáltató Kft. 
- Székhely: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 91/a 
- Cégjegyzékszám: 01-09-705920 
- Adószám: 12838819-3-42 
- Képviselő: Divák Annamária 

 

 

III. FEJEZET: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

A Rendelet 4. cikke alapján a jelenadatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak meghatározása a kö-
vetkező: 

(1) Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: 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 azo-
nosságára 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, ta-
golás, 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 meg-
határozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adat-
kezelőt 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 férhet-
nek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvé-
delmi 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 szemé-
lyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelé-
sére felhatalmazást kaptak. 

(7) Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthe-
tetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezelé-
séhez. 
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(8) Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv. 

 

 

IV. FEJEZET: AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL  

(1) A következő listában a főbb Adatkezelői adatkezelési tevékenységeket gyűjtöttük össze az alapján, 
hogy az adatkezelés milyen céllal történik: 

- Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 
- Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 
- Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 
- Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 
- Munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzése (úgy mint: E-mail fiók használatá-

nak ellenőrzésével, számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével, a munkahelyi internet-
használat ellenőrzésével, a céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével, GPS na-
vigációs rendszer alkalmazásával, illetve munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcso-
latos adatkezelés). 

- Szerződő partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása 
- Jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelések 

- Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 
- Kifizetői adatkezelés 
- A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés 

(2) A honlapon végzett adatkezelésről a külön (V.) fejezetben foglalkozunk. 

 

 

V. FEJEZET: TÁJÉKOZTATÁS A REFTANTAR.HU OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓAN VÉGZETT 
ADATKEZELÉSEKRŐL 

5.1. Látogatói adatkezelés az oldalakon – tájékoztatás sütik alkalmazásáról 

5.1.1 A reftantar.hu 

(1) A Református Tananyagfejlesztő Csoport által kezelt reftantar.hu honlapján bárki számára hozzá-

férhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Az 

adatkezelő a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a láto-

gatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő 

kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére 

használja fel, és nem rendelkezik olyan technikai feltételekkel, amelyekkel ő maga azonosítani tudná 

a látogatót. 

Általánosságban a sütikről 

(1)  A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számí-
tógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, ké-
nyelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az 
ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás 
biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy 
honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az 
Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához 
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elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhe-
lyezni.  

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájé-
koztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a 
honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy 
linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is 
abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével meg-
kezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételé-
hez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben 
az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a hon-
lapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes 
körű tájékoztató elérhetőségére. 

Sütik (cookie) alkalmazásáról a reftantar.hu oldalán 

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a Református Tananyagfejlesztő Csoport 
által kezelt reftantar.hu is használ sütiket (cookie). A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartal-
maz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét 
felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató bön-
gészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat 
is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni be-
állításait. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a 
felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá 
biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megaka-
dályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. 

(2) A reftantar.hu honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre 
használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: 

- az látogató által használt IP cím, 
- a böngésző típusa, 
- a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 
- látogatás időpontja, 
- a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, 
- kattintás. 

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállí-
tásait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. 
A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában 
megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és 
minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

(4) A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 

- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
- Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-

haszn 
- Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/de-

lete-manage-cookies#ie=ie-11 
- Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/de-

lete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 
- Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/de-

lete-manage-cookies#ie=ie-9 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
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- Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/de-
lete-manage-cookies#ie=ie-8 

- Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 
- Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
- Mindezek mellett azonban előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy nem fognak 

megfelelően működni cookie-k nélkül. 

(5) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítá-
sára. 

(6)  A reftantar.hu esetén alkalmazott sütik: 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmente-
sen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, így - többek között- különösen a látogató 
által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adat-
kezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet 
végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számító-
gépéről. 

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, PHPSESSID, portal_referer. 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informá-
ciós társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése. 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 

Hozzájárulást igénylő sütik: 

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az MRE (illetve az oldalt kezelő Református Tananyagfej-
lesztő Csoport) megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkeze-
lést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító 
adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. 

Használatot elősegítő sütik: 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának 
kényelmesebbé tétele. 

Az adatkezelés időtartama: 6 hónap. 

Teljesítményt biztosító sütik: 

- Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat: https://developers.go-
ogle.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

 

5.1.2 A reftantar.e-studygroup.com 

(1) A https://reftantar.e-studygroup.com/ címen elérhető oldal a reftantar.hu oldalhoz kapcsolódó 
módszertani portál, amely egyszerre szolgál digitális tanítási tartartalmak létrehozására, megosztására, 
valamint ezek órai, és tanórán kívüli felhasználására. 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://reftantar.e-studygroup.com/
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(2) A rendszer úgy lett kialakítva, hogy bizonyos tartalmak bármely látogató számára szabadon hozzá-
férhetőek legyenek. Ebben az esetben a látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megad-
niuk. Az adatkezelő kizárólag a felhasználáshoz kapcsolódó egyéb adatokat kapja meg, mint: a látogató 
IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat 
az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az el-
lenőrzésére használja fel, és nem rendelkezik olyan technikai feltételekkel, amelyekkel ő maga azono-
sítani tudná a látogatót. 

 (3) A teljes tartalomtár, valamint a további funkciók (tartalom létrehozása, megosztása, tanórai fel-
használása) használata azonban regisztrációhoz kötött, amely kizárólag a református iskolák tanárai, 
valamint diákjai számára érhető el.  

(4) A regisztrációra a reftantár.hu oldalán kerül sor, de az ott megadott adatok kezelését a reftantar.e-
studygroup.com technikailag elkülönülő rendszere végzi. Ennek megfelelően a rendszerhez kapcsolódó 
legalapvetőbb adatkezelési szabályokat az azt üzemeltető ENABLER Kft. adatkezelési tájékoztatója tar-
talmazza, amely ide kattintva érhető el.  

(5) A továbbiakban csak a megadott linken elérhető szabályok kiegészítését végezzük el.  

Regisztráció és annak menete 

(1) A reftantar.e-studygroup.com rendszerének regisztrációhoz kötött funkciói jelenleg a Magyaror-
szági Református Egyház oktatási intézményeinek tanárai és diákjai számára érhetőek el.  

(2) A regisztrációhoz a személyes adatok megadása mellett az adott református oktatási intézményhez 
rendelt intézményi kód megadása szükséges, melyet a Magyarországi Református Egyház Református 
Tananyagfejlesztő Csoportjától igényelhetik az intézmények. 

(3) Regisztráció és felhasználási szabályok a református intézmények tanárai/oktatói számára: 

- A tanárok/oktatók az intézmény vezetésével egyeztetve kaphatják meg a regisztrációhoz szük-
séges intézményi kódot – ezt a kódot az intézmény kérheti ki a Református Tananyagfejlesztési 
Csoporttól a reftan@reformatus.hu címen. 

- A regisztrációt ezt követően a https://reftantar.hu/bejelentkezes/ címen tudja mindenki elvé-
gezni. Ennek megtörténtéről értesítést kap a megadott email címre. 

- Az intézményi kódot sem az intézmény, sem a tanárok/oktatók nem adhatják tovább olyan 
személynek, aki nem az érintett oktatási intézmény munkatársa. 

- Amennyiben egy tanár/oktató elhagyja az adott intézményt, és munkáját nem egy, a Magyar-
országi Református Egyház által fenntartott oktatási intézményben folytatja, úgy a továbbiak-
ban nem jogosult a digitális rendszer használatára. 

(4) Regisztráció és felhasználási szabályok (16. életévüket betöltött) diákok számára:  

- A diákok a regisztrációhoz kapcsolódó intézményi kódot az őket oktató tanároktól kaphatják 
meg, melynek birtokában elvégezhetik a regisztrációt. 

- A regisztrációt ezt követően a https://reftantar.hu/bejelentkezes/ címen tudja elvégezni. En-
nek megtörténtéről értesítést kap a megadott email címre. 

- Az intézményi kódot a diák nem adhatják tovább olyan személynek, aki nem az érintett okta-
tási intézmény tanulói. 

- Amennyiben egy diák elhagyja az adott intézményt, és tanulmányait nem egy, a Magyarországi 
Református Egyház által fenntartott oktatási intézményben folytatja, úgy a továbbiakban nem 
jogosult a digitális rendszer használatára. 

(5) Regisztrációhoz kapcsolódó kiegészítő szabályok a 16 év alatti diákok számára: 

https://hashtag.school/privacy_policy
mailto:reftan@reformatus.hu
https://reftantar.hu/bejelentkezes/
https://reftantar.hu/bejelentkezes/
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- Amennyiben egy intézmény tanárai/oktatói szeretnék, hogy 16 éves diákjaik is be tudjanak 
lépni a rendszerbe – ezzel kihasználva annak digitális lehetőségeit – először hozzájáruló nyilat-
kozatot kell kérniük a diákok szüleitől/hivatalos gondviselőitől. 

- A 16 év alatti diákok számára csak akkor adható át a regisztrációhoz nélkülözhetetlen intézmé-
nyi kód, ha a diákok leadták a jelzett hozzájárulási nyilatkozatukat az iskola által megjelölt sze-
mélynek (aki lehet az osztályfőnök, iskolatitkár, vagy más munkatárs – erről az intézmény 
dönt). 

- A hozzájárulási nyilatkozatokat ezt követően a diák 16. életévének betöltéséig, vagy az iskola 
elhagyásáig meg kell őrizni. 

- Amennyiben egy szülő jelzi az iskolának, hogy hozzájárulását visszavonja, az Intézménynek je-
leznie kell ezt a  reftan@reformatus.hu címen. Ezt követően munkatársaink megszüntetik a 
diák rendszerhez való hozzáférését. 

- Segítendő az intézmények munkáját, az adatkezelési tájékoztató mellékleteként elkészítettünk 
az aláírandó szülői hozzájáruló nyilatkozatot, melyet ide kattintva lehet letölteni. 

A kezelt személyes adatokról 

(1) A regisztráció során csak a rendszer használatához nélkülözhetetlen személyes adatok rögzítésére 

van szükség, mely kizárólag a bejelentkező azonosítása érdekében fontos. A folyamat során megadott 

személyes adatokat más célra nem használjuk fel.  

(2) A kezelt személye adatok köre: név; e-mail cím. 

(3) A személyes adatok kezelésének jogalapja: személyes hozzájárulás. A hozzájárulást a 16 éves diákok 

esetén a szülő/gondviselő által aláírt hozzájárulási nyilatkozat igazolja. Az oktatási intézmény munka-

társai (tanárok/oktatók) és a 16. életévüket betöltött diákok pedig a regisztráció során elfogadják a 

rendszer általános felhasználási szabályait, így azt is, hogy a regisztrációhoz kötött funkciók esetén hoz-

zájárulnak személyes adataik kezeléséhez.  

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A közvetlen címzett a MRE Református 
Tananyagfejlesztő Csoport, adatfeldolgozóként pedig a https://reftantar.e-studygroup.com/ címen 
működő rendszert üzemeltető ENABLER Kft. 

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A személyes adatok ke-
zelésének visszamondását a reftan@reformatus.hu címre küldött levéllel tudja megtenni. 

 

5.2. A reftantar.hu oldalán végzett további adatkezelésekről 

Regisztráció a reftantar.hu oldalán 

(1) A Református Tananyagfejlesztő Csoport rendezvényeit (például a konferenciákat, a képzéseket és 
a pályázatokat) a reftantar.hu oldalon hirdetik majd meg, és amennyiben ehhez szükséges előzetes 
regisztráció, akkor aza adatok rögzítésére is itt kerül sor.  E regisztrációk során a felhasználóknak ter-
mészetese személyes adatokat (név, email cím) is meg kell adniuk.  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: események, rendezvények szervezéséhez és lebonyolításá-
hoz szükséges információk összegyűjtése, valamint a kapcsolattartás. 

(3) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, 
telefonszáma, e-mail címe, egyházközségének/intézményének neve, címe, online azonosító. 

(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

mailto:reftan@reformatus.hu
https://reftantar.hu/wp-content/uploads/2020/09/reftantar.hu_hozzajarulo_nyilatkozat_16ev_alatt.pdf
https://reftantar.e-studygroup.com/
mailto:reftan@reformatus.hu
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(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az MRE Református Tananyagfejlesztő 
Csoport munkájában részt vevő, rendezvény szervezéssel, marketing tevékenységgel kapcsolatos fel-
adatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a reftantar.hu megjelölt IT szolgáltatójának tárhely 
szolgáltatást végző munkavállalói, a reftantar.hu fejlesztését és karbantartását végző alvállalkozók, va-
lamint a feladatok megvalósítását támogató, jelen dokumentum II. fejezetében meghatározott kom-
munikációs és marketing tanácsadók. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a rendezvényt követő 180 napig, vagy az érintett hoz-
zájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

A Református Tananyagtárhoz kapcsolódó hírlevél 

(1) A Református Tananyagfejlesztő Csoport (az MRE részeként) külön hírlevelet tart fenn annak érde-
kében, hogy az általa szervezett eseményekről, rendezvényekről, a református pedagógia és nevelés 
területét érintő munkájának eredményeiről közvetlenül is tájékoztathassa az érintetteket. A hírlevélre 
való feliratkozáshoz külön regisztrációra van szükség, mely során személyes adatokat (név, email cím) 
is meg kell adni.  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a regisztráltakkal való közvetlen kapcsolattartás, az MRE ré-
szeként működő Református Tananyagfejlesztő Csoport munkájának bemutatása, a kapcsolódó prog-
ramok események felhívásainak eljuttatása az érintetteknek. 

(3) A hírlevélre regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg 
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. 

(4) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail 
címe, egyházközségének/intézményének neve. 

(5) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az MRE Református Tananyagfejlesztő 
Csoport munkájában részt vevő, rendezvény szervezéssel, marketing tevékenységgel kapcsolatos fel-
adatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a reftantar.hu megjelölt IT szolgáltatójának tárhely 
szolgáltatást végző munkavállalói, a reftantar.hu fejlesztését és karbantartását végző alvállalkozók, va-
lamint a feladatok megvalósítását támogató, jelen dokumentum II. fejezetében meghatározott kom-
munikációs és marketing tanácsadók. 

(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél fennállásig, leiratkozásig, vagy az érintett 
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Református Tananyagfejlesztő Csoport Facebook oldalán 

(1) A reftantar.hu gondozását végző Református Tananyagfejlesztő Csoport (mint az MRE része) szol-
gáltatásai megismertetése céljából Facebook oldalt tart fenn. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- 
és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 

(2) A Református Tananyagfejlesztő Csoport Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes 
adatokat a Református Tananyagfejlesztő Csoport nem kezeli. A Református Tananyagfejlesztő Cso-
port Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

(3) A Református Tananyagfejlesztő Csoport nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogsza-
bályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a 
Református Tananyagfejlesztő Csoport előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, 
vagy törölheti hozzászólását. 

(4) A Református Tananyagfejlesztő Csoport nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó 
hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 
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5.3. Az érintettek jogai 

(1) Az érintettek a VI. és VII. fejezetben írt jogokkal élhetnek. 

 

 

VI FEJEZET: ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, ame-
lyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg. 

 

6.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

(Rendelet 13-14. cikk) 

 

6.2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(Rendelet 15. cikk). 

 

6.3. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

(Rendelet 16. cikk). 

 

6.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vo-
natkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a Rendeletben meghatározott indokok 
valamelyike fennáll. 

(Rendelet 17. cikk) 

 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha ennek Rendelet-
ben meghatározott feltételek teljesülnek. 

(Rendelet 18. cikk) 
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6.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásá-

hoz kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkeze-
lés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizo-
nyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről. 

(Rendelet 19. cikk) 

 

6.7. Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő ren-
delkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátum-
ban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsá-
totta. 

(Rendelet 20. cikk) 

  

6.8. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges az adatke-
zelés), illetve f) pontján (az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük-
séges adatkezelés) alapuló kezelése ellen. 

(Rendelet 21. cikk) 

 

6.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide-
értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlókép-
pen jelentős mértékben érintené. 

(Rendelet 22. cikk) 

 

6.10. Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedé-
sekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott 
jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok 
és kötelezettségek hatályát.  

(Rendelet 23. cikk) 

 

6.11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adat-
védelmi incidensről. 

(Rendelet 34. cikk) 
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6.12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való 

jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tar-
tózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

(Rendelet 77. cikk) 

 

6.13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

(Rendelet 78. cikk) 

 

6.14. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak 
e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

(Rendelet 79. cikk) 

 

 

VII FEJEZET: RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 

7.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az Adatkezelő a személyes ada-
tok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mind-
egyikét: 

a) az Adatkezelő és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei; 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei; 
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló adatkezelés 

esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
f) adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szer-

vezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

2. Az 1. pontban említett információk mellett az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének idő-
pontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a 
következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 



16 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól; 

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok-
hoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat 
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jo-
gáról; 

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 
bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt 
a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen ala-

pul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes 
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgál-
tatás elmaradása; 

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 
az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az 
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következmények-
kel bír. 

3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván 
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. 
pontban említett minden releváns kiegészítő információról. 

4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandók, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az infor-
mációkkal. 

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg 

1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére 
bocsátja a következő információkat: 

a) az Adatkezelő és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
d) az érintett személyes adatok kategóriái; 
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 
f) adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy 

valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a 
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 47. cikk-
ben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén 
a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére 
szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

2. Az 1. pontban említett információk mellett az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az 
érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő 
információkat: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meg-
határozásának szempontjai; 

b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az Adat-
kezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a 
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga; 
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d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hoz-
zájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető for-

rásokból származnak-e; és 
g) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a pro-

filalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve mi-
lyen várható következményekkel bír. 

3. Az Adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg: 

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok 
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érin-
tettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalom-
mal való közlésekor. 

4. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést 
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról 
és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról. 

5. Az 1-4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

a) az érintett már rendelkezik az információkkal; 
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és törté-
nelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt fel-
tételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e 
cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy ko-
molyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az Adatkezelőnek 
megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ide-
értve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében; 

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós 
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedé-
sekről rendelkezik; vagy 

d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási köte-
lezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak 
kell maradnia. 

(Rendelet 13-14. cikk) 

 

7.2. Az érintett hozzáférési joga 

1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy szemé-
lyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
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c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat kö-
zölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetsé-
ges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető informá-

ció; 
h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a pro-

filalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 
milyen várható következményekkel jár. 

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítá-
sára kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Ren-
delet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken ala-
puló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, 
ha az érintett másként kéri. 

4. A 3. pontban említett másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait. 

(Rendelet 15. cikk) 

 

7.3. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

(Rendelet 16. cikk) 

 

7.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó szemé-
lyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekez-
désének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelés-
nek nincs más jogalapja; 

c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alap-
ján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
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d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kö-

telezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs tár-

sadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt tö-
rölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoz-
tassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfe-
lelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos 
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog 
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

(Rendelet 17. cikk) 

 

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontos-
ságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasz-
nálásának korlátozását; 

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

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben 
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatke-
zelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivé-
telével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, il-
letve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

3.Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adat-
kezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

(Rendelet 18. cikk) 
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7.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásá-

hoz kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk 
szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 
igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

(Rendelet 19. cikk) 

 

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog 

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott sze-
mélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jo-
gosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná 
az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen 
alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, 
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását. 

3. E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az 
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakor-
lásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

(Rendelet 20. cikk) 

 

7.8. A tiltakozáshoz való jog 

1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon szemé-
lyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adat-
kezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvé-
nyesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilal-
kotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

4. Az 1. és 2. pontban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezet-
ten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 
információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
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5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló auto-
matizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos 
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ki-
véve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

(Rendelet 21. cikk) 

 

7.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonló-
képpen jelentős mértékben érintené. 

2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szüksé-
ges; 

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket 
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érin-
tettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját ki-
fejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében 
említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, 
és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedé-
sek megtételére került sor. 

 

7.10. Korlátozások 

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy hazai jogforrás korlátozhatja a Ren-
delet 12-22. cikkeiben és a 34. cikkben foglalt, valamint – a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és 
kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében – az 5. cikkben foglalt jogok és köte-
lezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tar-
talmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társada-
lomban: 

a) nemzetbiztonság; 
b) honvédelem; 
c) közbiztonság; 
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szem-
beni védelmet és e veszélyek megelőzését; 

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az 
Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a 
költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 
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f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése 

és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellá-

tásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; 
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 
j) polgári jogi követelések érvényesítése. 

2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket kell hogy 
tartalmazzanak legalább: 

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 
b) a személyes adatok kategóriáira, 
c) a bevezetett korlátozások hatályára, 
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó ga-

ranciákra, 
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására, 
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adat-

kezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez 

hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 

(Rendelet 23. cikk) 

 

7.11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek joga-
ira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. 

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismer-
tetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének 
b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bár-
melyike teljesül: 

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és eze-
ket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a sze-
mélyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné 
teszik az adatokat; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas 
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyil-
vánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság 
– miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e –, el-
rendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyi-
kének teljesülését. 

(Rendelet 34. cikk) 
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7.12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, 
hogy panaszt tegyen valamely felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, mun-
kahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a 
rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasz-
szal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. 
cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

(Rendelet 77. cikk) 

 

7.13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül minden termé-
szetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 
jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett 
jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikke alapján illetékes felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. 
cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága 
előtt kell megindítani. 

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységes-
ségi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a fel-
ügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

(Rendelet 78. cikk) 

 

7.14. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 
hatóságnál történő panasztételhez való, a Rendelet 77. cikk által biztosított jog – sérelme nélkül min-
den érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak Ren-
deletbe ütköző kezelése következtében megsértették a Rendeletben biztosított jogait. 

2. Az Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó tevé-
kenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érin-
tett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

(Rendelet 79. cikk) 
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VIII. FEJEZET: AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKE-
DÉSEI 

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől szá-
mított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán ho-
zott intézkedésekről. 

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő to-
vábbi két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintet-
tet. 

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektro-
nikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legké-
sőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés el-
maradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett mely felügyeleti hatóságnál nyújthat be panaszt, 
és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilé-
tével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges informá-
ciók nyújtását kérheti. 

 


