
 

Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 

I. Bevezetés 

 

1.1. A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Adatkezelő) alá veti magát a 

következő szabályzatnak: 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

http://www.mszkik.hu/  

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: 

http://www.mszkik.hu/adatvedelmi-szabalyzat  

A szabályzat módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

 

1.2. Az adatkezelő és elérhetőségei: 

Cégnév:    Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara (köztestület) 

Székhely:    6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Adószáma:    19561716-1-06 

Szervezet nyilvántartási száma:  06-03-0002668 

Nyilvántartásba vevő hatóság:  Szegedi Törvényszék  

Elnök, kapcsolattartó:   Török György Miklós 

Elérhetősége:    torokgyorgyszeged@gmail.com , +36 62 478 709 

E-mail:    mszkik@mszkik.hu,  info@mszkik.hu , elnok@mszkik.hu  

Webhely:     http://www.mszkik.hu/  

 

 

II. Fogalom meghatározások 

 

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 

2.3. „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 meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy 

a tagállami jog is meghatározhatja; 
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2.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

2.5. „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 férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 

2.6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 

 

2.7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

2.8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

2.9. „GDPR”: General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) 

 

 

III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

 

3.1. A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz 

kötöttség”); 

 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 



történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 

szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 

3.2. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

3.3. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően 

történik. 

 

IV. A kezelt személyes adatok köre 

 

4.1. E-mail küldés 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe és neve birtokába jutunk, amely 

személyes adatkezelésnek minősül. Az érintett személyes adatokat számítógépünk levelező 

programjának bejövő leveleket tartalmazó listájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig az 

időpontig, ameddig Ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat 

tartalmazó levelek végleges törlését. Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes 

adatkezelésre vonatkozó irányelveinket. 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név Beazonosításhoz, kapcsolatfelvételhez 

szükséges. 

E-mail Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése 

Üzenet Az érintett által, önkéntes alapon megadott 

minden egyéb adat, információ, amelyet 

az Adatkezelőnek címez. 

A levélküldés időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

b., Az érintettek köre: a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara e-mailes elérhetőségeire 

elektronikus levelet küldő valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: minimum 1 évig, vagy az érintett 

törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a 

GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme 

kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail 

címet is törli. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a 

jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 



• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján mszkik@mszkik.hu e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy 

• az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy üzenetét, kérését feltudjuk dolgozni. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy üzenetét, kérését nem 

tudjuk teljesíteni. 

 

4.2. Kamarai tagsághoz kapcsolódó adatkezelés (Belépési nyilatkozat) 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Amennyiben Ön szeretné felvételét kérvényezni a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamarához, 

lehetősége van Belépési nyilatkozaton keresztül jelezni szándékát. Ebben az esetben a kamarai 

tagság létesítéséhez a következő személyes adatok kezelése történik: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév A gazdálkodó szervezet képviselőjének neve, 

a kapcsolatfelvételhez szükséges. 

E-mail cím A gazdálkodó szervezet képviselőjének e-

mail címe kapcsolattartás, visszaigazolások 

küldéséhez szükséges. 

Telefonszám A gazdálkodó szervezet képviselőjének 

telefonszáma kapcsolattartáshoz szükséges. 

Levelezési cím (város, utca, házszám, 

irányítószám) 

A gazdálkodó szervezet képviselőjének 

levelezési címe, a tagság létrehozásához. 

Bankszámlaszám (amennyiben természetes 

személy számlaszáma, nem a gazdálkodó 

szervezeté) 

A gazdálkodó szervezet képviselőjének 

számlaszáma, amely a kamarai tagdíj 

befizetésének azonosításához szükséges. 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

b., Az érintettek köre: kamarai tagság létesítését kérvényező valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: minimum 1 évig, vagy az érintett 

törlési kérelméig. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a 

GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme 

kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail 

címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 
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A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 

főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell 

olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon 

megőrizni. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján mszkik@mszkik.hu e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja: 

 

• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, 

 

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 

Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

 
„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 

technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell 
megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 

nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az 

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.” 

 

h., A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 

 

i., A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év. 
6:22. § [Elévülés] 
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. 

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. 

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 

 

j., Tájékoztatjuk, hogy 

• az adatkezelés a kamarai tagságba vételhez szükséges. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy kamarai tagságba vételének kérelmét tudjuk 

teljesíteni. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kamarai 

tagságba vételének kérelmét feldolgozni. 
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V. Az igénybe vett adatfeldolgozók 

 

5.1 Tárhely-szolgáltató 

 

a., Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Mile Informatika Kft. 

 

b., Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: Mile Informatika Kft. 

Cím: 2837 Vértesszőlős Sánc u 2. 

Adószám: 12552700-2-11 

Elérhetőség: +36 34 579 010 

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 

adat. 

 

d., Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató 

közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési 

kérelméig tart az adatkezelés. 

 

g. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

h. Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi 

információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

- Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

 

 

5.2. Könyvelési feladatok, számlázás 

 

a., Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás 

 

b., Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

Név: Dr. Tuszinger Margit, EV 

Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 19. 

Adószám: 71980744-1-26 

Elérhetőség: +36 62 314 497 

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím. 



 

d., Az érintettek köre: a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara beszállítóinak valamennyi 

érintettje. 

 

e., Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

h., Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

 

VI. Adattovábbítás esetei (címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik) 

 

6.1. Banki utalással történő fizetés (kamarai tagdíj befizetés) 

 

a., A Címzett által ellátott tevékenység: A kamarai tagdíj banki átutalásos fizetése  

(10918001-00000093-58250008 HUF FOLYÓSZÁMLA, 10918001-00000093-58250015 EUR 

DEVIZA AKTÍV SZÁMLA) 

 

b., Címzett megnevezése és elérhetősége: 

Név: UniCredit Bank Zrt.  

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 

Web: www.unicreditbank.hu  

Adatvédelmi Szabályzat: 

https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/adatvedelmi_t

ajekoztato.html 

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok, név, e-mail cím, bankszámlaszám 

 

d., Az érintettek köre: A kamarai tagdíj banki átutalással történő kifizetését választó valamennyi 

érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a 

felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése) 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az átutalás lebonyolításáig tart. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett 

kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges 

 

h., Az érintett jogai: 

http://www.unicreditbank.hu/
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/adatvedelmi_tajekoztato.html
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/adatvedelmi_tajekoztato.html


- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi 

információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

 

i., Egyéb információk: A banki átutalás lebonyolítása az UniCredit rendszerén keresztül történik. A 

megadott személyes adatok és bankkártya adatok az UniCredit Bank Zrt. szervereire kerülnek 

továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat az www.unicreditbank.hu az Adatvédelmi és 

adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. 

 

 

VII. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre 

 

7.1. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis 

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 

színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói 

élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja 

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett 

tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.  

 

7.2. A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, 

mely tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről. Az alkalmazott sütiket elfogadhatja vagy további 

információkat kérhet.  

 

a., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

 

b., Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése, 

többletszolgáltatás. 

 

d., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  

 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama Kezelt adatkör 

Munkamenet sütik 
(session) 

 

Az elektronikus 
kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint 
az információs 

társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 
CVIII. törvény (Elkertv.) 
13/A. § (3) bekezdése 

A vonatkozó 
látogatói 

munkamenet 
lezárásáig tartó 

időszak 
 

connect.sid 
 

Állandó vagy 
mentett sütik 

 

Az elektronikus 
kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint 
az információs 

társadalmi 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. 

az érintett 
törléséig 

 

http://www.unicreditbank.hu/


CVIII. törvény (Elkertv.) 
13/A. § (3) bekezdése 

 

e., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával 

nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

 

f., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a 

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem 

menüpont beállításai alatt. (további segítséget a 7.3. pontban talál)  

 

g., Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 

közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

 

 

7.3. További segítség a sütik beállításához: 

 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy 

chrome://settings/content/cookies 

 

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes 

cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k 

 

IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- 

cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies 

 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn  

 

 

7.4. Közösségi oldalak 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, 

illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

 

b., Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a 

weboldalt. 

 

c., Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, 

akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

 

d., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi 

oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az 

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott 

közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

 

e., Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn


 

VIII. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

 

8.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg 

problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak 

stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

 

8.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat 

az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, 

az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

 

8.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 

8.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátására. 

 

8.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

IX. Az adatkezelés biztonsága 

 

9.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, 

adott esetben: 

 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 

 

X. Az érintettek jogai 

 

10.1. Az érintett jogainak felsorolása: 

a. A hozzáférés joga 

Ön 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 felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

b. A helyesbítéshez való jog 



Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

 

c. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

 

d. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön 

jogos indokaival szemben. 

 

f. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 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 az 

az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 

 

g. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 

h. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön 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. Ha Ön tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön 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 hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. 



 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

10.2. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és 

az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén 

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Adathordozhatósághoz való jog). 

A tájékoztatás kérhető e-mailben az mszkik@mszkik.hu e-mail címen a személyazonosság 

igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 

legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol. 

 

10.3. Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján 

- az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett 

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az 

adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, 

körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

10.4. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 

tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az 

Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

 

10.5. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

i) kezelése jogellenes; 

ii) az érintett kéri; 

iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton 

közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az 

érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
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10.6. Az Érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen 

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges; 

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás; 

vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 

Az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás 

megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat 

zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

 

 

XI. Jogérvényesítési lehetőségek 

 

11.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az 

Adatkezelő munkatársai is az mszkik@mszkik.hu e-mail címen. 

 

11.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával 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) fordulhat. 

 

11.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót 

tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió 

vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására. 

 

Jelen Szabályzat 2019. november 15. napján lép hatályba. 

 

Kérjük, hogy csak akkor fogadja el a jelen Tájékoztatót és szabályzatot, amennyiben egyetért a 

fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további 

kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt az mszkik@mszkik.hu e-mail címre! 
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