
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Polgár Optika Kft. (székhely: 1111., Budapest, Karinthy Frigyes út 12.,IV/22. - a továbbiakban 

egyenként: „Adatkezelő ) az Ön személyes adatait a hozzájárulás, az adattakarékosság, az 

adatbiztonság és a bizalmasság elve szerint, a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-

től kötelezőe  alkal aza dó Általá os Adat édel i Re delettel az Európai Parla e t és a Ta á s 
(EU) 2016/679 rendelete; General Data Protection Regulation  – a továbbiakban: a „GDPR ) 

összhangban kezeli. 

 

I. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok, alapfogalmak 

. A Társaságok i t adatkezelők a jóhisze űség, a tisztesség és az átláthatóság kö etel é yei ek 
egfelelőe , Ö el együtt űköd e jár ak el az adatkezelés sorá . A Társaságok csak a törvényben 

meghatározott, vagy az Ön által megadott adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból. 

A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

 

2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Társaságok az eredeti adatfel étel éljától eltérő 
élra kí á ják felhasz ál i, erről Ö t tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását 
egszerzik, illetőleg lehetőséget iztosíta ak szá ára, hogy a felhasz álást egtiltsa. 

 

3. A Társaságok a ekik egadott Sze élyes adatokat e  elle őrzik. A egadott Sze élyes adatok 
egfelelőségéért kizárólag az azt egadó sze ély felel. 

 

. A . életé ét e e  töltött sze ély éri tett Sze élyes adatai sak a felette szülői felügyeletet 
gyakorló agykorú sze ély hozzájárulása eseté  kezelhetők. A Társaságok ak e  áll ódjuk a  a 
hozzájáruló sze ély jogosultságát, illet e yilatkozatá ak tartal át elle őriz i, így az Ö  illet e az Ö  
felett szülői felügyeletet gyakorló sze ély sza atol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 

jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaságok 16. életévét be nem töltött 

éri tettre o atkozó Sze élyes adatot e  gyűjte ek. 

 

5. A Társaságok az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott 

Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adják. 

 

6. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített 

for á a  törté ő felhasz álása, ely az Ö  i t éri tett eazo osítására alkal as egyé  adatot 

se ilye  for á a  e  tartal azhatja, ez által e  i ősül adatkezelés ek, se  
adattovábbításnak. 

 

7. A Társaságok bizonyos esetekben – hi atalos írósági, re dőrségi egkeresés, jogi eljárás szerzői-, 
vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaságok érdekeinek sérelme, a 



szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – har adik sze élyek szá ára hozzáférhető é teszik 
az Ö  i t éri tett elérhető Sze élyes adatait. 

 

8. A Társaságok jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói 2018. május 25. napját 

kö etőe  a részükre a Társaságok által to á ított és általuk kezelt agy feldolgozott Sze élyes 
adatokat a GDPR által előírt re delkezésekkel összha g a  rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről 
nyilatkozatot tesznek a Társaságok részére. 

 

. A Társaságok az általuk kezelt Sze élyes adat helyes ítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről Ö t, 
továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára 

to á ították. Az értesítés ellőzhető, ha ez az Adatkezelés éljára aló teki tettel az Ö  jogos 
érdekét nem sérti. 

 

10. Tekintettel különösen a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Társaságok nem kötelesek 

adat édel i tiszt iselő kijelölésére, a Társaságok ugya is e  i ősül ek közhatal i szervnek vagy 

közfeladatot ellátó szer ek, a te éke ységeik e  foglal ak aguk a  olya  ű eletet, a ely 
éri tettek re dszeres és sziszte atikus, agy értékű egfigyelését teszik szükségessé, to á á 
egyik Társaság sem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség egállapítására o atkozó 
határozatokra és ű selek é yre o atkozó sze élyes adatot. 

 

. A Társaságok i t adatkezelők a sze élyes adatokat az irá yadó jogsza ályok ak egfelelőe  
kezelik. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen: 

• az i for á iós ö re delkezési jogról és az i for á iósza adságról szóló . é i CXII. t
 örvény (továbbiakban: „Infotv. ); 

• a gazdasági reklá te éke ység alap ető feltételeiről és egyes korlátairól szóló . é i 
XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv. ); 

•  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete; 

• az elektro ikus kereskedel i szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo al 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló . é i CVIII. tör é y; 

 a szá itelről szóló . é i C. tör é y . § a izo ylatok egőrzését illetőe . 

 

12. Fogalommeghatározások 

Adatkezelés: az alkal azott eljárástól függetle ül a Sze élyes adatoko  égzett ár ely ű elet 
agy a ű eletek összessége, így külö öse  a Sze élyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, 

tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, 

felhasz álása, közlése, to á ítása, terjesztése agy egyé  ódo  hozzáférhető é tétele, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), 

korlátozása, törlése és megsemmisítése. 



Adatkezelők: azok a fe t eghatározott gazdasági társaságok, a elyek az Adatkezelés éljait és 
eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák. 

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy 

Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki ár ely Adatkezelő e é e  sze élyes adatokat kezel. 

Ügyfél: az a természetes személy vagy jogi személy, aki/amely a Honlap(ok)on keresztül, e-mailes, 

telefonos, személyes megkeresés vagy egyéb módon kapcsolatba lép vagy lépett a Társaságok 

bármelyikével a Társaságok szolgáltatásainak (lehetséges) igénybe vétele céljából, és ennek 

kereté e  egadja a jele  Tájékoztató a  illet e a Ho lap ok o  felsorolt adatait, illetőleg jogi 
sze ély eseté  a ter észetes sze ély kép iselője és/ agy kap solattartója jele  Tájékoztató a  
illetve a Honlap(ok)on felsorolt személyes adatait. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, akkor az 

Ügyfél felelőssége arról go doskod i, hogy a ter észetes sze ély kép iselője és/ agy 
kap solattartója egfelelő hozzájárulást adjo  az Ügyfél ek és a Társaságok ak sze élyes adatai ak 
a jelen Tájékoztatóban írt kezeléseihez. 

 

II. Az adatkezelés jogalapja 

 

1. Figyelemmel a Társaságok tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, 

egfelelő tájékoztatáso  alapuló kifejezett hozzájárulása I fot . . §  ek. a  po t , to á á 
profilalkotás esetén az Ügyfél egfelelő, a GDPR re delkezései ek egfelelő tájékoztatása, to á á 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Ön önként lépnek kapcsolatba a Társaságok valamelyikével, 

önként regisztrál, önként veszi igénybe a Társaságok valamelyikének a szolgáltatását. A Társaságok 

bármelyike az Ön mint érintett hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény 

egyértel űe  felhatal azza. 

 

. Az adatkezelés jogalapja izo yos esetek e  jogsza ály re delkezése. A fő , adatkezelést is 
előíró jogsza ályok a fent meghatározott jogszabályok. 

 

3. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 

issza o ja. A hozzájárulás issza o ása e  éri ti a hozzájáruláso  alapuló, a issza o ás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

 

. A Társaságok az Ö  által a Ho lapra törté ő elépéskor az Ö  IP í ét a szolgáltatás yújtásához 
kap solódóa , a Társaságok jogos érdekére teki tettel és a szolgáltatás jogszerű iztosítása oká  pl. 
jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdeké e , az Ö  külö  hozzájárulása 
nélkül is rögzítik. 

 

. Jele  Tájékoztató a  eghatározott Adatfeldolgozók részére törté ő Adatto á ítás az Ö  külö  
hozzájárulása élkül égezhető. Sze élyes adatok har adik sze ély ek agy hatóságok szá ára 



törté ő kiadása – ha sak jogsza ály ettől eltérőe  e  re delkezik – kizárólag jogerős hatósági 
határozat alapjá , agy az Ö  előzetes, kifejezett hozzájárulása eseté  lehetséges. 

 

6. Ön a Társaságok részére megadott személyes adataival összefüggésben azok megadásakor egyben 

felelősséget állal azért, hogy a egadott e- ail í ről ill. az Ö  által egadott egyé  adatok 
felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást illetve azok használata semmilyen módon 

e  alósít eg jogsértést. E felelősség állalásra teki tettel i de e ű felelősség kizárólag Ö t 
terheli, aki ezen adatokat megadta (így különösen telefonszám, e-mail cím). 

 

. Az adatkezelés jogalapja lehet a Társaságok i t adatkezelők lé yeges jogos érdeke, a ely 
esetben a GDPR vonatkozó rendelkezései el összha g a  a Társaságok el égezték és a jö ő e  is 
elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az 

adatkezelő jogos érdekei ek ér é yesítéséhez szükséges, és eze  érdekekkel sze e  e  él ez ek 
első bséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé. A Társaságok irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást 

nyújtanak az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

 

III. Az adatkezelők sze élye, adatkezelési tevéke ysége és az adatkezelés célja 

. Az adatkezelők sze élye:  

Adatkezelő : Do os é Polgár Noé i   

Cégnév: POLGÁR Optika Kft. 

Székhely:1111., Budapest, Karinthy Frigyes út 12., IV/22 

Telefon: 36 30 516 9828 

E-mail: noemi@polgaroptika.hu 

 

Az Adatkezelők Magyarországo  ejegyzett gazdasági társaságok. 

. Az Adatkezelő  üze elteti a www.polgaroptika.com weboldalt („Ho lap , elye  az Adatkezelő a 
termékeiket és szolgáltatásaikat is ertető tartal at helyez el. Az Ügyfelek ek, illetőleg a pote iális 
Ügyfelek ek lehetőségük a  a Ho lapo  keresztül egyé ileg kap solat a lép i az Adatkezelő el 
akként, hogy a Honlapon megadják cégnevüket, nevüket, kapcsolattartójuk nevét, telefonszámát, 

email címét. A Honlapon keresztül a megadott e- ail í re ajá lat kérhető és egyedi kérdések 
megválaszolására is sor kerülhet.  

 

3. A jelen Tájékoztatóban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek 

i ősül ek, i el az egyik Adatkezelő részére az Ügyfél által egadott sze élyes adatait az egyik 
Adatkezelő a ásik Adatkezelő részére to á ítja, aki a tö i Adatkezelő által yújtott 
szolgáltatásokkal összefüggés e  kezeli a élkül, hogy a tö i Adatkezelő részére újból meg kellene 

adnia azokat. A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők 
között létrejött egállapodás határozza eg. E ek alapjá  az adatkezeléssel kap solatos felelősség 

http://www.polgaroptika/


az Adatkezelők között az alá iak szeri t oszlik eg: i degyik Adatkezelő felel az általa égzett 
adatkezelésért, így külö öse  azért, hogy az általa gyűjtött sze élyes adatok jogszerűe  kerül ek a 

ásik Adatkezelő részére re delkezésre o sátásra. Az Ügyfél a jele  po t a  e lített egállapodás 
feltételeitől függetle ül i degyik Adatkezelő o atkozásá a  és i degyik Adatkezelő el sze e  
gyakorolhatja a GDPR és egyéb jogszabályok szerinti jogait. 

 

. Az Ügyfél a jele  Tájékoztató elfogadásá al elfogadja, hogy az Adatkezelők időről-időre 
rendszerüze etet küldje ek eki. Ezek a re dszerüze etek tartal azhat ak az Adatkezelők által 
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, híreket, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások 

bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat, így különösen az 

adatkezelők re dez é yeire szóló eghí ókat, üzleti híreket, ü epi üd özleteket, to á á a 
partnerkapcsolat fenntartásához szükséges anyagokat. 

 

. Az Adatkezelők sze élyes adatot kizárólag eghatározott él ól, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelnek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. 

Az adatok fel étele és kezelése tisztességese  és tör é yese  törté ik. Az Adatkezelők töreksze ek 
arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

eg alósulásához szükséges érték e  és ideig kezelhető. 

 

6. A fent írtakkal összhangban az adatkezelés célja elsősor a  az Adatkezelők szolgáltatásai ak 
nyújtása, továbbá:  

• Az Ö  i t a Társaságok Ügyfelé ek azo osítása, az Ö el aló kap solattartás; 

• Sze élyre sza ott tartal ak és hirdetések egjele ítése; 

• Ügyfél-csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetések megjelenítése; 

• szerződés egkötése, tartal á ak eghatározása, ódosítása, teljesítésé ek figyele el 
kísérése; 

• Nyere é yjátékok szer ezése, o yolítása; 

• Az Adatkezelőket terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőket egillető jogok 
gyakorlása; 

• Ele zések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - eze  él ól az Adatkezelők 
csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használnak fel; 

• Az Ö  jogai ak édel e. 

 

IV. Az adatok forrása 

 

. Az Adatkezelők kizárólag az Ügyfeleik által egadott Sze élyes adatokat kezelik, adatokat ás 
forrás ól e  gyűjte ek. 



. Az adatok egadása az Ügyféllel aló kap solatfel étel és szerződéskötés sorá  törté ik. E ellett 
az Ügyfél a Ho lapo  törté ő regisztráció és ajánlatkérés során megadja a saját és kapcsolattartója 

nevét, e-mail címét, továbbá telefonszámát. 

 

. A e yi e  az Ügyfél az Adatkezelők által szer ezetett pro ó ió  regisztrál, és egadja adatait, 
az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben 

az eset e  az Adatkezelők kizárólag a pro ó ió sorá  egadott adatokat kezelik a pro ó ió éljára. 

 

V. A kezelt adatok köre 

 

. Az Adatkezelők kizárólag az Ügyfelek által egadott Sze élyes adatokat kezelik. A kezelt adatok az 

alábbiak: teljes név, cégnév, e-mail cím, telefonszám. 

 

. A fe tieke  túl az Adatkezelők kezelik a te h ikai adatokat, eze  elül az IP í et, a II. . és IX. . 
pontban leírtak szerint. 

 

VI. Az adatkezelési folyamat leírása 

 

1. Az adatok forrása az Ügyfél, aki a Személyes adatokat a Társaságok valamelyikével való 

kap solatfel étel sorá  adja eg. A ho lapo  elérhető ajá latkérő űrlapo  szereplő adatok 
egadása kötelező, ki é e, ha e ek elle kezője kifejezette  fel a  tü tet e. 

 

2. Az Ügyfél és kapcsolattartója tudomásul veszi, hogy az egyik Társaság részére a Honlapon vagy más 

módon megadott Személyes adatai továbbításra kerülnek a többi, jelen Tájékoztatóban 

eghatározott Adatkezelő részére, to á á, hogy az Ügyfél és kap solattartója Személyes adatainak 

kezelésére i degyik Adatkezelő jogosult. Az Ügyfél és kap solattartója tudo ásul eszi, hogy a 
jele  Tájékoztató hatálya alatt kizárólag közös adatkezelésre a  lehetőség, az Ügyfél és 
kapcsolattartója jogosult kizárólag az egyik Adatkezelő általi adatkezeléshez hozzájárul i. 

 

. Az Ügyfél és kap solattartója a Sze élyes adatokat ö állóa  adja eg, az Adatkezelők erre 
o atkozóa  se ilye  kötelező irá y utatást e  ad ak, tartal i el árásokat e  tá aszta ak. 

Az Ügyfél és kapcsolattartója az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. 

 

. A e yi e  az Ügyfél és kap solattartója regisztrál ár ely Adatkezelő által szer ezett 
promóción (pl. a Facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz 

kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. 

 



VII. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése 

 

. A e yi e  az Ügyfél ahhoz külö  hozzájárul, az Adatkezelők a egadott elérhetőségeke  
felveszik a kapcsolatot az Ügyféllel és kapcsolattartójával, és számára a közvetlen megkeresés 

ódszeré el reklá ot külde ek. A reklá  küldhető postai úto , telefo o  ide ért e az SMS-t is), és 

e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az Ügyfél hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulását 

bármikor, indokolás nélkül issza o hatja. Az Ügyfél felelőssége arról go doskod i, hogy a 
kap solattartója által a Társaságok részére egadott Sze élyes adatok arketi g él ól törté ő 
kezeléséhez az éri tett ter észetes sze ély egfelelő hozzájárulása re delkezésre álljo  – ennek 

hiá yáért a Társaságok se ilye  ódo  felelősségre e  o hatóak. 

  

VIII. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés 

 

. Az Adatkezelők idő ké t szer ez ek yere é yjátékokat, elyek élja a regisztrá iók szá á ak 
növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött 

tétfizetéshez, ásárláshoz, így a yere é yjáték e  i ősül e gedély-, vagy bejelentésköteles 

nyereményjátéknak. 

 

2. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása. Amennyiben az Ügyfél a nyereményjátékra 

jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul 

adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok 

egadása hozzájárulás ak i ősül. A yereményjátékon való részvétel történhet: 

• új regisztrá ió al. E e  az eset e  az esz részt a yere é yjátéko , aki a egadott 
időszak a  regisztrál. 

• regisztrá ió felfrissítésé el. E e  az eset e  az esz részt a yere é yjátéko , aki a 
egadott időszak a  kap solat a lép ala elyik Adatkezelő el, aktualizálja adatait, agy új 

adatot ad meg. 

3. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a 

nyeremények eljuttatása. 

. A yere é yjátékot kö etőe  az Adatkezelők az Ügyfélk adatait a jele  Tájékoztató a  
meghatározottak szerint kezelik. 

 

IX. Technikai adatok és cookie-k kezelése 

 

. Az Adatkezelők re dszere auto atikusa  rögzíti az Ügyfél szá ítógépé ek IP-címét, a látogatás 

kezdő időpo tját, illet e egyes esetekben – a szá ítógép eállításától függőe  – a ö gésző és az 
operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók 

össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. 



2. A cookie-k lehető é teszik a Honlapok számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k 

az Adatkezelőket, i t a Ho lapok üze eltetőjét segítik a Ho lapok opti alizálásá a , a a , hogy 
a Ho lapok szolgáltatásait az Ügyfelek szokásá ak egfelelőe  alakítsák ki. A ookie-k alkalmasak 

továbbá arra, hogy  

• egjegyezzék a eállításokat, így e  kell azokat az Ügyfelek ek rögzíte ie, ha egy új 
oldalra lép, 

• e lékez ek a korá a  e itt adatokra, ezért azokat e  kell újra egépel i, 

• ele zik a Ho lapok hasz álatát a ak érdeké e , hogy az így nyert információk 

felhasz álásá al égrehajtott fejlesztések ered é yeké t az a lehető leg agyo  érték e  
az Ügyfelek el árásai szeri t űködjö , az Ügyfél kö ye  egtalálja a keresett i for á iót, 
és 

• figyele el kísérik hirdetéseink hatékonyságát. 

 

. A e yi e  a Ho lapoko  az Adatkezelők külső e es szolgáltatások segítségé el jele íte ek 
meg különféle tartalmakat vagy készítenek használati statisztikákat, az néhány olyan süti tárolását 

eredményezheti, melyeket e  az Adatkezelők felügyel ek, így i s efolyásuk arra, hogy ezek a 
e oldalak, illet e külső do ai ek ilye  adatokat gyűjte ek. Eze  ookie-król az adott 

szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatók adnak tájékoztatást. 

 

. Az Adatkezelők a ookie-kat felhasználják arra, hogy az Ügyfelek felé a Google és a Facebook útján 

reklámokat jelenítsenek meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

 

. Az Ügyfelek eállíthatják e es keresőjét úgy, hogy elfogadja ak i de  sütit, elutasítsa ak 
mindet, vagy értesítsék az Ügyfelet, ha süti érkezik a gépére. A eállítási lehetőségek általá a  a 

ö gésző „Opciók  vagy „Beállítások  menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának 

tiltásá al az Ügyfél tudo ásul eszi, hogy ookie élkül a Ho lapok űködése e  teljes értékű. 

 

. Az a gol yel ű .a out ookies.org e oldalo  található részletes tájékoztató szi té  segít a 
külö öző ö gészők e  törté ő eállítások a . 

 

X. Adattovábbítás 

 

. Az Adatkezelők az Ügyfelek re dez é yek és part ertájékoztatás éljá ól kezelt személyes adatait 

(azaz név, emailcím; cégnév, céges cím és telefonszám) a mindenkori adatfeldolgozóik bármelyike 

részére jogosultak to á íta i, akik az adatokat sak a szerződésük e  foglalt élokra és szükséges 
időtarta  sorá  tárolják, har adik félnek nem adják ki, bizalmasan kezelik, majd a célok 

egszű ésé el isszaküldik az Adatkezelők szá ára, ajd a áluk le ő adatokat egse isítik. Az 
Adatkezelők Sze élyes adatot sak akkor to á íta ak har adik sze ély részére, ha ahhoz az Ügyfél 



egyértel űe  – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy 

az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. 

 

. Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek i de  olya  re delkezésére álló és általuk sza ályszerűe  
tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására 

őket jogsza ály agy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilye  Adatto á ítás, ala i t az e ől 
szár azó kö etkez é yek iatt az Adatkezelők e  tehetők felelőssé 

 

3. Az Adatkezelők az adatto á ításokat i de  eset e  doku e tálják és az adatto á ításokról 
nyilvántartást vezetnek. 

 

XI. Adatfeldolgozás 

 

. Az Adatkezelők a te éke ységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igé y e e i. Az 
adatfeldolgozók önálló döntést e  hoz ak, kizárólag az Adatkezelő el kötött szerződés, és a kapott 
utasítások szeri t jogosultak eljár i. Az Adatkezelők elle őrzik az adatfeldolgozók u káját. Az 
adatfeldolgozók to á i adatfeldolgozó igé y e ételére sak az Adatkezelők hozzájárulásával 

jogosultak. 

Az Adatkezelők az igé y e ett adatfeldolgozókat a jele  Tájékoztató a  egjelölik. 

. Az Adatkezelők által igé y e ett adatfeldolgozók: 

CÉGNÉV: GBaRT Design Stúdió Kft. 

SZÉKHELY: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45. 

 

XII. Adatbiztonság, az adatok megismerése 

 

. Az Adatkezelők go doskod ak az adatok izto ságáról, egteszik azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- 

és titok édel i sza ályok ér é yre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők a Sze élyes adatokat 
egfelelő i tézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 

továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

2. Az Adatkezelők az általuk kezelt Sze élyes adatokat az irá yadó jogsza ályok ak egfelelőe  
tartják yil á , iztosít a, hogy az adatokat sak azok a u ka állalók, és egyé  az Adatkezelők 
érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, 

feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak 

aplózás ellett lehet egis er i. Az Adatkezelők u ka állalói egyedi kereséseket, az adatoko  



egyedi ű eleteket sak az Ügyfél kérésére égeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás 

nyújtása érdekében szükséges. 

 

. Az Adatkezelők az adatok izto ságát szolgáló i tézkedések eghatározásakor és alkal azásakor 
teki tettel a ak a te h ika i de kori fejlettségére. Az Adatkezelők tö  lehetséges adatkezelési 

egoldás közül azt álasztják, a ely a Sze élyes adatok agasa  szi tű édel ét iztosítja, 
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

 

. Az Adatkezelők az i for atikai édele el kap solatos feladatai köré e  go doskod ak 
különösen: 

• A jogosulatla  hozzáférés elle i édel et iztosító i tézkedésekről, eze  elül a szoft er és 
hard er eszközök édel éről, illet e a fizikai édele ről hozzáférés édele , hálózati 
védelem); 

• Az adatállo á yok helyreállításá ak lehetőségét iztosító i tézkedésekről, eze  elül a 
re dszeres izto sági e tésről és a ásolatok elkülö ített, izto ságos kezeléséről 
(tükrözés, biztonsági mentés); 

• Az adatállo á yok írusok elle i édel éről írus édele ; 

• Az adatállo á yok, illet e az azokat hordozó eszközök fizikai édel éről, eze  elül a 
tűzkár, ízkár, illá sapás, egyé  ele i kár elle i édele ről, illet e az ilye  ese é yek 
kö etkezté e  ekö etkező károsodások helyreállíthatóságáról ar hi álás, tűz édele . 

 

5. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdeké e  eljáró sze élyek az általuk hasz ált, agy 
irtokuk a  lé ő, sze élyes adatokat is tartal azó adathordozókat, függetle ül az adatok 

rögzítésé ek ódjától, kötelesek izto ságosa  őriz i, és éde i a jogosulatla  hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

. Az Adatkezelők az elektro ikus yil á tartást i for atikai progra  útjá  üze eltetik, a ely 
megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes adatokhoz csak 

élhoz kötötte , elle őrzött körül é yek között sak azo  sze élyek férje ek hozzá, akik ek a 
feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 

 

XIII. Az adatkezelés időtarta a 

 

. Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha 

a) kezelésük jogellenes; 

A e yi e  kiderül, hogy az adatok kezelése jogelle ese  törté ik, az Adatkezelők a 
törlést haladéktalanul végrehajtják. 



b) az Ügyfél kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);  

Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Ügyfél 

kérheti. Ez eset e  az Adatkezelők az adatokat törlik. A törlés sak akkor tagadható 
meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési 

kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehető é te ő jogsza ályról az 
Adatkezelők i de  eset e  tájékoztatást ad ak. 

c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűe  e  or osolható –, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés élja egszű t, agy az adatok tárolásá ak tör é y e  eghatározott 
határideje lejárt; 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint 

iii  jogi igé yek előterjesztéséhez, ér é yesítéséhez, illet e édel éhez. 

A törlési kérele  egtagadásáról az Adatkezelők i de  eset e  tájékoztatják az Ügyfélt, 
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését 

kö etőe  a korá i törölt  adatok ár e  állíthatók helyre. 

Az Adatkezelők által küldött hírle elek az azok a  található leiratkozás li ke  keresztül o dhatók 
le. Leiratkozás eseté  az Adatkezelők a hírle él adat ázisában az Ügyfél Személyes adatait törlik. 

Mi el az Ügyfél részére az Adatkezelők folya atos szolgáltatást yújta ak, a felek kap solata 
időhatárhoz e  kötött. Mi dezek alapjá  – az Ügyfél kérésének hiányában – az Adatkezelők 
mindaddig kezelik az adatokat, a íg az Adatkezelők és az Ügyfél közötti kap solat fe áll, és 
a eddig az Adatkezelők az Ügyfél szá ára szolgáltatást yújthat ak. 

Mi de  egyé  adatot az Adatkezelők töröl ek, ha yil á aló, hogy az adatok felhasz álására a 
jö ő e  e  kerül sor, agyis az adatkezelés élja egszű t. 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A e yi e  íróság agy a Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság jogerőse  elre deli az 
adatok törlését, a törlést az Adatkezelők égrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – az Ügyfél 

tájékoztatása mellett – zárolják a Személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 

álló i for á iók alapjá  feltételezhető, hogy a törlés sérte é az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt 
Sze élyes adat kizárólag addig kezelhető, a eddig fe áll az az adatkezelési él, a ely a Sze élyes 
adat törlését kizárta. Az Adatkezelők egjelölik az általuk kezelt Sze élyes adatot, ha az Ügyfél 
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy 

po tatla sága e  állapítható eg egyértel űe . 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az 

irányadó. 

A törlés eseté  az Adatkezelők az adatokat sze élyazo osításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben 

jogsza ály azt előírja, az Adatkezelők a sze élyes adatot tartal azó adathordozót egse isítik. 

 

XIV. Az Ügyfél jogai és érvényesítésük 



. Az Adatkezelők az Ügyfélt a kap solatfel étellel egyidejűleg tájékoztatják a Sze élyes adatok 

kezeléséről. Az Ügyfél e ellett ár ikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérje . 

 

. Az Ügyfél kérel ére az Adatkezelők tájékoztatást ad ak az Ügyfél általuk kezelt, illet e az általuk 
vagy rendelkezésük szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés éljáról, jogalapjáról, időtarta áról, az adatfeldolgozó e éről, í éről és az 
adatkezeléssel összefüggő te éke ységéről, az adat édel i i ide s körül é yeiről, hatásairól és az 
elhárítására egtett i tézkedésekről, to á á – az Ügyfél Személyes adatainak továbbítása esetén – 

az adatto á ítás jogalapjáról és í zettjéről. Az Adatkezelők kötelesek a kérele  e yújtásától 
szá ított legrö ide  idő alatt, legfelje  azo a   apo  elül, közérthető for á a , az Ügyfél 
erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást 

kérő a folyó é e  azo os adatkörre o atkozóa  tájékoztatási kérel et ég e  yújtott e. 
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, 

ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

 

. Az Ügyfél kérheti, hogy a té ese  szereplő sze élyes adatát az Adatkezelők helyes ítsék. Abban az 

eset e , ha a helyes íte dő adatok alapjá  re dszeres adatszolgáltatás törté ik, az Adatkezelők 
szükség eseté  a helyes ítésről tájékoztatják az adatszolgáltatás í zettjét, illet e az Ügyfél 
figyelmét felhívják arra, hogy a helyesbítést más adatkezelő él is kezde é yez ie kell. 

 

4. Az Ügyfél a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. 

Az Adatkezelők az Ügyfelet a törlésről tájékoztatják. 

 

5. Az Ügyfél az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

 

. Az Ügyfél tájékoztatás, helyes ítés, törlés irá ti kérel ét előterjesztheti írás a , az Adatkezelők 
bármelyikének székhelyére címzett levélben, vagy az alábbi e-mail címre küldött e-mailben: 

noemi@polgaroptika.hu 

 

. Az Ügyfél kérheti, hogy Sze élyes adatai ak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Ügyfél 
vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az 

időtarta ra o atkozik, a ely lehető é teszi, hogy az Adatkezelők elle őrizzék a Sze élyes adatok 
po tosságát. Az Adatkezelők egjelölik az általuk kezelt Sze élyes adatot, ha az Ügyfél itatja a ak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem 

állapítható eg egyértel űe . 

 

. Az Ügyfél kérheti, hogy Sze élyes adatai ak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az 
Adatkezelés jogellenes, de az Ügyfél ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását. 

 

mailto:noemi@polgaroptika.hu


. Az Ügyfél to á á akkor is kérheti, hogy Sze élyes adatai ak kezelését az Adatkezelők 
korlátozzák, ha az Adatkezelés élja eg alósult, de az Ügyfél igé yli azok Adatkezelők általi 
kezelését jogi igé yek előterjesztéséhez, ér é yesítéséhez agy édel éhez. 

 

. Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelők az Ügyfél által re delkezésére o sátott és az Ügyfél által 
automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

for átu a  részére átadják és/ agy azokat egy ásik adatkezelő részére to á ítsák. 

 

. Ha az Adatkezelők az Ügyfél helyes ítés, zárolás agy törlés irá ti kérel ét e  teljesítik, a 
kérele  kézhez ételét kö ető  apo  elül írás a  közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 

kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén 

az Adatkezelők tájékoztatják az Ügyfélt a írósági jogor oslat, to á á a Ne zeti Adat édel i és 
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

. Az Ügyfél a fe ti, jogai ak gyakorlásá al kap solatos yilatkozatokat egteheti az Adatkezelők a 
jele  fejezet . po tjá a  írt elérhetőségei . 

 

13. Az Ügyfél panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Ügyfél jogosult jogainak megsértése esetén az 

Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

tör é yszék előtt is egi dítható. Az Adatkezelők kérésre az Ügyfélt részletese  tájékoztatják a 

jogor oslat lehetőségéről és eszközeiről. 

 

XV. Kép- és hangfelvétel rögzítéséhez és felhasználásához való hozzájárulás 

 

A Társaságok rendezvényein kép- és hangfelvétel készül. Ön a jelen adatkezelési tájékoztató 

elfogadásával és a Társaságok bármely rendezvényén való részvételével kifejezetten hozzájárulását 

adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a rendezvényen a 

Társaságok agy az általuk eg ízott szake er által törté ő ha g és/ agy fé yképfel étel készítése 

útjá . A Társaságok a késő iek e  jogosult az Ö ről készített ha g- és/vagy képfelvétel 

felhasz álására, közzétételére a o atkozó jogsza ályi előírásokra figyele el és a sze élyiségi 
jogok tiszteletben tartásával saját üzleti és marketing céljaira. Ön ezekért ellenszolgáltatásra nem 

jogosult és ilye  jellegű igé yt e  tá aszthat a Társaságokkal sze e . 

 

XVI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 



. Az Adatkezelők fe tartják aguk ak a jogot, hogy a jele  Tájékoztatót egyoldalú dö tésükkel 
bármikor ódosítsák. Az Adatkezelők a jele  Tájékoztató ódosítása eseté  re dszerüze et küldése 
útján jogosultak (de nem kötelesek) az Ügyfeleket a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt 

tájékoztatás alapján az Ügyfél a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt 

módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. 

 

2. Ön a Társaságok bármelyikével való kapcsolatfelvétellel elfogadja a Tájékoztató mindenkor 

hatályos re delkezéseit, eze  túl e őe  az egyes Ügyfelek eleegyezésének kikérésére nincs 

szükség. 

 


