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I. Bevezetés 
 
Az erostibor.hu (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el 
jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai 
Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal 
módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az 
érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja 
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat 
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 
adatok biztonságát garantálja. 

II. Általános rendelkezések és szabályozási elvek 

1. A tájékoztató célja 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza az erostibor.hu-nál, mint Adatkezelőnél zajló 
adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs 
önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való 
megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést.  

Az erostibor.hu a GDPR és a 2011. évi CXII. tv. vonatkozó rendelkezéseinek a gyakorlatban való 
érvényesülése érdekében 
- biztosítja az adatkezelésben meghatározott személyes adatok védelméhez fűződő alapvető 
állampolgári jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását, 
- megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok törvénysértő 
megváltoztatását, az adatoknak a jogosulatlanul való felhasználását, valamint engedély nélküli 
nyilvánosságra hozatalát, 
- meghatározza az adatszolgáltatást igénylő hatóságoknak, szervezeteknek, intézményeknek történő 
pontos és biztonságos adattovábbítás rendjét, 
- meghatározza az erostibor.hu-nál történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, 
megsemmisítés pontos rendjét. 

A Tájékoztató időbeli hatálya 2022. március 1-től további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. 

A Tájékoztató legalább évente felülvizsgálatra és jóváhagyásra kerül.  

Az erostibor.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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, 
GDPR); 
Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) 
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.) 
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2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, 
(Grtv.) 

2. Fogalmi meghatározások 

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 

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; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 
feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

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 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó kezeli 

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 

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; 

3. Az Adatkezelő adatai 

Név: Erős Tibor 
Cím: 4450 Tiszalök, Széchenyi út 37. 
Elérhetőségei: Telefon: +36 30 399 6199 email: eros.tibor007@gmail.com   
 
 
 

4. Az érintettek jogai 

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 
intézkedések 

Az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető 
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújt. 
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Az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, elektronikusan vagy más módon adja meg. Az érintett kérésére 
az Adatkezelő szóbeli tájékoztatást is adhat, amennyiben az érintett a személyazonosságát megfelelő 
módon igazolta. 

Az Adatkezelő az érintett kérelmére hozott intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ez a határidő 
szükség esetén a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel, további két hónappal 
meghosszabbítható. Az Adatkezelő határidő meghosszabbításáról – a késedelem okainak 
megjelölésével - egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintettnek többek között az Adatkezelőnek és képviselőjének a 
kilétéről és elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés 
jogalapjáról; a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos 
érdekeiről; a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 
meghatározásának szempontjairól,  az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának 
jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat 
megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő a 
személyes adatait kezeli-e. 

A helyesbítéshez való jog 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataiban pontatlanságot vagy hibát észlel, 
jogosult kérni az Adatkezelőtől a hiányos személyes adatok helyesbítését. 

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok 
pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozott az adatkezelés ellen. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 az Adatkezelő ezt 
akadályozná, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés 
automatizált módon történik.   
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A tiltakozáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak kezelés ellen, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezeken alapuló profilalkotást is.  

Panasztételhez való jog 

Az érintett - egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - jogosult arra, hogy 
panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

Panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (30) 683-5969, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu. 

Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Az érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak a 
Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. 

5. Gyermekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése 

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és 
olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, 
illetve engedélyezte. 

Az érintett a személyes adatai megadásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltaknak eleget tett, cselekvőképessége a személyes adatai megadásával 
kapcsolatban semmiféle korlátozás alatt nem áll. 

Harmadik személy személyes adatait csak az arra jogosult személy adhatja meg, az adatot megadó 
személy kötelessége a harmadik személy (azaz az érintett) hozzájárulásának beszerzése. 

A harmadik személy adatainak megadásához szükséges beleegyezést vagy jogalapot a személyes 
adatokat megadó személy köteles biztosítani. 

Adatkezelőt a harmadik személy személyes adatainak kezelése miatt felelősség nem terheli. 

6. Adattovábbítás  

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az 
érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes 
személyes adatra nézve teljesülnek. 

Az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak. 

7. Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő 
garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek 
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet.  
 
Adatfeldolgozók: 

Informatika: 
Név: StrongSolutions Kft. 
Székhely: 1112 Budapest, Kérő utca 18 
Cégjegyzékszám: 01-09-305301 
Telefon: +36 30 399 6199 
E-mail: office@strongsolutions.hu 
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Tárhelyszolgáltató: 
Név: Web-Server Kft. 
Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 2/5. 
Cégjegyzékszám: 09 09 011599 
Telefon: +36 52/541 346 
E-mail: info@web-server.hu 
 

8. Kártérítéshez való jog és a felelősség 

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt 
szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. 

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző 
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

III. Hírlevél 
 
A www.erostibor.hu honlapon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra.  
Az érintett köteles a hírlevél szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat a feliratozás során megadni, 
továbbá köteles az Adatkezelési tájékoztatót elfogadni. Az adatok nem vagy hiányos megadása, továbbá 
az Adatkezelési tájékoztató el nem fogadása esetén az érintett nem tud feliratkozni a hírlevélre. 
A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával e-mailben 
(eros.tibor007@gmail.com) tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás 
visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. 
Mindenki kizárólag a saját adatait adhatja meg. 
Az Adatkezelő az adatok valódiságát nem jogosult vizsgálni. 
 
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése, kapcsolattartás, érintett értesítése Adatkezelő tevékenységéről 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása / GDPR 6. cikk (1) a) pontja/ 
 
Az érintettek köre: hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek 
 
A kezelt adatok köre: név, email cím 
 
Az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása 
visszavonásáig (törlési kérelméig) 
 
A kezelt adatok megtekintésére jogosult: Erős Tibor 
 
 
Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban észrevétele, kérdése van, kérjük, hogy 
forduljon hozzánk! 


