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SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT.  
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

HUNGARICOOL.HU - INNOVÁCIÓS TERMÉKVERSENY  
 
A SPAR  Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 
0326/1. hrsz., adószám: 10485824-2-07, cégjegyzéksz  ám: Cg. 07-09-009192, képviseli: Heiszler Gabriella 
Anikó és Szalay Zsolt Attila ügyvezetők együttesen - a továbbiakban: „SPAR”) mint adatkezelő kijelenti, 
hogy munkavállalói, partnerei személyes adatait érintő minden adatkezelése megfelel a jelen 
tájékoztatóban foglaltaknak valamint a hatályos nemzeti és uniós jogszabályi  előírásoknak. A SPAR 
elkötelezett partnerei  személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja partnerei 
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SPAR a személyes adatokat bizalmasan kezeli, 
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja.A SPAR adatvédelmi tisztviselője dr. Kovács Anikó (adatvedelem@spar.hu).  
 
SPAR  a K&H Bank Zrt-vel együttműködésben „Hungaricool SPAR termékverseny” néven új, innovatív, a 
piacon még nem megtalálható termékek SPAR-csoport üzleteiben történő értékesítésére és ezen 
termékek piacra bevezetésének szakmai támogatására pályázatot írt ki. SPAR tovább szeretné bővíteni 
beszállítói körét, célja az újonnan induló magyar vállalkozások felkarolása, együttműködési lehetőség 
felkínálása a feltételeknek megfelelő cégek számára, akik egyedi, innovatív termékek gyártását tűzték ki 
célul. A SPAR pályázatára jelentkező vállalkozások finanszírozási nehézségeinek a megoldása érdekében a 
termékversenyben a SPAR üzleti partnere, a K&H Bank Zrt. pénzügyi edukációval, a leendő SPAR üzleti 
céljaik eléréséhez komplex, innovatív pénzügyi megoldásokkal segíti a jelentkezőket. SPAR és K&H a 
pályázatok elbírálása tekintetében a GDPR 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. K&H Bank 
Zrt. által végzett előminősítés, ajánlatadás, valamint a „Hungaricool SPAR termékverseny”-től független 
közvetlen üzletszerzés tekintetében K&H Bank Zrt. a GDPR szerinti önálló adatkezelőnek minősül, mely 
adatkezelés lényeges körülményeit K&H Bank Zrt. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 
 
A pályázat online támogatása céljából SPAR létrehozta a www.hungaricool.hu weboldalt.  
 
SPAR és K&H Bank Zrt., mint közös adatkezelők a pályázat benyújtásával és lebonyolításával 
összefüggésben megvalósuló adatkezelésről az alábbi tájékoztatást nyújtják:  
 
Az adatkezelés leírása, az adatlezelés célja: a pályáztatás lebonyolítása, a benyújtott pályázat elbírálásával, 
eredményhirdetéssel, illetve nyertesség esetén a szerződéskötés előkészítésével összefüggő 
kapcsolattartás. A FELÍR azonosító esetében az adatkezelés célja a tevékenység végzésére vonatkozó jogi 
feltételek teljesülésének ellenőrzése. 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.  
A kezelt személyes adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, mobil telefonszáma, a pályázó cég neve, a 
termék sajátosságai, FELÍR azonosító. 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől 
Az adatkezelés időtartama: SPAR és K&H Bank Zrt. a Pályázó pályázatát, így az abban rögzített személyes 
adatokat további adatkezelési cél és a hozzá szükséges jogalap (pl. nyertesség esetén szerződéskötés, 
külön, a K&H Bank Zrt. részére adott marketing célú adatkezelési hozzájárulás, stb.) hiányában az 
eredményhirdetést követő 8 napig tárolja.  
 
Az adatok címzettjei:  
 
Super11 Creative Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4., 4. em.), mint adatfeldolgozó és mint 
a www.hungaricool.hu weboldal fejlesztője hozzáfér a jelen tájékoztató szerinti személyes adatokhoz.  
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TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖS ADATKEZELŐK KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGÉRŐL 
 
SPAR és K&H Bank Zrt. a GDPR 26. cikk (1)-(2) bekezdése szerint a közös adatkezelés vonatkozásában 
egymással szerződést kötöttek. A jelen pont a szerződés lényegéről nyújt tájékoztatást az érintetteknek. 
 
 

Az adatkezelés leírása: A Felek a termékversenyhez kapcsolódó pályáztatás lebonyolítása, a 
benyújtott pályázatok elbírálása, az eredményhirdetés, illetve nyertesség 
esetén a szerződéskötés előkészítésével összefüggő kapcsolattartás 
során a pályázatot benyújtó ajánlattevőkhöz kapcsolódó személyes 
adatokat kezelnek. Továbbá a nyertes ajánlattevőkhöz kapcsolódó 
személyes adatokat kezelnek a Felek által szervezett közös mentoring 
programban való részvétellel összefüggő kapcsolattartás során.  

Az adatkezelés célja: o a cégjegyzésre jogosult képviselők adatai tekintetében: az 
Ajánlattevő képviseletében eljáró személy képviseleti 
jogosultságának, illetve a képviselet jogszerűségének 
ellenőrzése és rögzítése, 

o a kapcsolattartók adatai tekintetében: a benyújtott pályázat 
elbírálásával, eredményhirdetéssel, illetve nyertesség esetén a 
szerződéskötés előkészítésével összefüggő kapcsolattartás 

o egyéni vállalkozók adatai tekintetében: a benyújtott pályázat 
elbírálásával, eredményhirdetéssel, illetve nyertesség esetén a 
szerződéskötés előkészítésével összefüggő kapcsolattartás  

o nyertes Ajánlattevő képviselőjének adatai tekintetében: a SPAR és a 
K&H mentoring programban való részvételével összefüggő 
kapcsolattartás 

o minden érintett esetében az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi 
incidens hatékony kivizsgálása 

Az adatkezelés jogalapja: A KH vonatkozásában: 
a GDPR 6. cikk a) pontja szerint az érintett hozzájárulása 
A Partner vonatkozásában: 
a GDPR 6. cikk a) pontja szerint az érintett hozzájárulása  

Az adatkezeléssel érintett 
személyes adatok kategóriái: 
 

Név, e-mail cím, telefonszám, adószám, az esetlegesen bekövetkezett 
adatvédelmi incidens körülményei 

Azon természetes személyek 
kategóriái, akikre az adatkezelés 
vonatkozik: 

adószámos magánszemély, 
egyéni vállalkozók,  
egyéni cég,  
őstermelők 

Az adatkezelés helye:  A KH vonatkozásában: 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9 
A Partner vonatkozásában: 
2060 Bicske, SPAR út 1. hrsz  

Az adatkezelés időtartama: A KH vonatkozásában: 
a Pályázó pályázatát, így az abban rögzített személyes adatokat 
további adatkezelési cél és a hozzá szükséges jogalap (pl. nyertesség 
esetén szerződéskötés, külön, a K&H Bank Zrt. részére adott 
marketing célú adatkezelési hozzájárulás, stb.) hiányában az 
eredményhirdetést követő 8 napig tárolja. 
A Partner vonatkozásában: 
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a Pályázó pályázatát, így az abban rögzített személyes adatokat 
további adatkezelési cél és a hozzá szükséges jogalap (pl. nyertesség 
esetén szerződéskötés, külön, a K&H Bank Zrt. részére adott 
marketing célú adatkezelési hozzájárulás, stb.) hiányában az 
eredményhirdetést követő 8 napig tárolja. 

 
A közös adatkezelés korlátai 

Felek a kezelt személyes adatokat a Szerződés részeként a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és 
ideig kezelhetik, azokat harmadik fél részére csak a szerződés egyéb pontjaival összhangban továbbíthatják, 
és a Szerződés megszűnését követően kizárólag megfelelő jogalap esetén a szükséges ideig kezelhetik, azt 
követően vissza nem állítható módon kötelesek törölni. A harmadik fél részére történő adattovábbítási 
tilalom nem vonatkozik a hatósági, bírósági és egyéb, jogszabályban felhatalmazott szervezetek, személyek 
általi megkeresések teljesítésére a megkeresésekben és a vonatkozó szabályi előírásokban meghatározott 
mértékben. 

 
Technikai és szervezési, adat-és információbiztonsági intézkedések 

Feleknek a személyes adatok védelme érdekében megfelelő technikai, szervezési és biztonsági 
intézkedéseket szükséges bevezetniük, összhangban az Adatvédelmi rendelkezésekkel. Ezeknek az 
intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és az adatok jellege által megkívánt szintű adatbiztonságot kell 
biztosítaniuk, figyelembe véve a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit 
és céljait, valamint az Érintettek jogait és szabadságát érintő lehetséges kockázatokat (bekövetkezési 
valószínűség és adatkárosodás súlyossága). Az intézkedéseknek továbbá segíteniük kell a másik Közös 
Adatkezelőt a jogaikat gyakorló Érintettek felé fennálló kötelezettségei teljesítésében, amennyiben ez 
szükséges, ideértve az Érintett tájékoztatáshoz való jogát, a személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, a 
helyesbítés és töröltetés jogát, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz fűződő, továbbá 
a tiltakozási jogot. 
Felek az adatvédelem körében különös gondot köteles fordítanak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
elleni védelemre. Ennek érdekében olyan szervezetet alakítanak ki és működtetnek, olyan eljárási szabályokat 
dolgoznak ki és alkalmaznak, amelyek biztosítják, hogy (i) az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, 
akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az kellően indokolt, valamint (ii) minimalizálják annak 
lehetőségét, hogy az így megszerzett információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, 
jogtalanul felhasználhassa. 
Felek tevékenységük ellátása kapcsán szervezetüket úgy alakítják ki, hogy az csökkentse a visszaélésekhez 
vezető személyi érdek-összefonódások lehetőségét és erősítse a folyamatba épített ellenőrzést. 
Felek az érdekkörükben vagy képviseletükben eljáró, személyes adatok kezelésére feljogosított valamennyi 
természetes személlyel kötelesek kikényszeríthető titoktartási megállapodást kötni. 
Amennyiben egyidejűleg több megbízó részére végez tevékenységet a Partner, úgy az egyes megbízóktól 
kapott adatokat és információkat elkülönítetten köteles kezelni, illetve e tevékenységeit oly módon köteles 
ellátni, hogy az semmiben ne érintse a közös adatkezelési tevékenységét. 
Felek kötelesek a jelen pontban foglalt követelmények teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérni és az 
így szerzett tapasztalatokat kiértékelni. Adat-és információbiztonsági követelmények teljesülésében 
keletkezett hiányosságok, az adatkezeléshez használt rendszereknél észlelt hibák, hiányosságok esetén Felek 
minden tőlük elvárhatót kötelesek megtenni a hiányosság megszüntetése érdekében.  
Felek kötelesek információbiztonsági követelményeiket a szükséges mértékben érvényesíteni az 
adatkezelésbe bevont alvállalkozóik vonatkozásában is.  

Adatfeldolgozók kijelölése 
Felek megállapodnak, hogy a KH feladata és felelőssége kifejezetten a közös adatkezeléssel kapcsolatos, 
adatfeldolgozási műveleteket végző alvállalkozók kijelölése, megbízása, értékelése, és rendszeres 
ellenőrzése.  
Felek a nem kifejezetten a közös adatkezeléssel kapcsolatos, adatfeldolgozási műveleteket végző 
alvállalkozókat önállóan jogosultak kijelölni, megbízni, értékelni, és rendszeres ellenőrizni, azonban azok 
személyéről kötelesek a másik Felet írásban tájékoztatni, továbbá kötelesek velük olyan megállapodást kötni, 
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amely a jelen Megállapodásban rögzített rendelkezésekkel azonos adatvédelmi kötelezettségeket 
tartalmaznak. 

 
AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 
A közös adatkezelés vonatkozásában az érintett mind a SPAR-ral, mind a K&H Bank Zrt-vel szemben 
gyakorolhatja az alábbi jogait (lsd. alább az eljárási szabályokat). 
 
Tájékoztatáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető 
információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva. 
 
Hozzájárulás visszavonásához való jog 
Az érintett jogosult bármikor a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, 
mely esetben érintett a továbbiakban nem vesz részt a termékversenyben. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Hozzáféréshez való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a SPAR-tól 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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes 
adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy 
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának 
joga; az adatforrásokra vonatkozó információ. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 
továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 
A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a SPAR elektronikus formában szolgáltatja. 
 
Helyesbítés joga: 
Érintett kérheti a SPAR által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos 
adatok kiegészítését. 
 
Adathordozhatóság: 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a SPAR rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná SPAR. Az adatok 
hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az 
adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
Törléshez való jog: 
Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SPAR 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

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

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

§ a Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;  

§ a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
§ a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
§ a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 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; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Érintett kérésére SPAR korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  
az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását;  
SPAR-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a érintett tiltakozott az adatkezelés 
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy SPAR 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. A SPAR Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 
 
Tiltakozás joga: 
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a SPAR vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés 
érdekében történik, 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. 
Tiltakozás esetén a SPAR a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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. 
 
Eljárási szabályok: 
Érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban (levelezési cím: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) vagy elektronikus úton az adatvedelem@spar.hu e-mail címen 
keresztül gyakorolhatják.  
Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően – szóban is adható 
tájékoztatás. 
A SPAR indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 
belül tájékoztatja Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve 
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 
A határidő meghosszabbításáról a SPAR a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet. Ha a Érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a Érintett azt másként kéri.  
Ha a SPAR nem tesz intézkedéseket a Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági 
jogorvoslati jogával. 
SPAR a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha érintett kérelme egyértelműen 
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért 
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
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A SPAR minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről.  
A SPAR az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 
Érintett által kért további másolatokért a SPAR az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű 
díjat számíthat fel.  
 
Kártérítés, sérelemdíj: 
Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének 
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy 
az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel 
az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az 
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül 
hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett 
ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden 
egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 
elhárítsa. 
 
Bírósághoz fordulás joga: 
Az érintett Érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  A pert az 
érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603 
Telefon: 06 (1) 391-1400 
Fax: 06 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu  
 


