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Bevezetés 
 
A Szabó Autójavító Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 45/B.,  cégjegyzékszám: 
01-09-260855, adószám: 108045752-2-42, telefonszám: 061/407-2600, e-mail: 

-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött 
e-mail útján
az általa, a marketinggel kapcsolatban 

 
 

 
 

 az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez 
datok 

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az 
adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a 
jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@szaboauto.hu e-mail 

 tehetik 
meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori 

www.naih.hu), és ha megítélésük szerint 
megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. 

lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, 

joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott 
adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó 

elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet. 
 

 

gondoskodik különösen:  
o 

rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 
megtagadásáról,  

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

o 

bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan 
megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

o 

 
o 

kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes 
adatokhoz férjenek hozzá, 

http://www.naih.hu/
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o 

adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek 
továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy 
bocsáthatják rendelkezésére  

o 

rendszerbe 
o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó 

ulatlan megismerésének, 
másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

o 

legyen. 
o 

ntés készüljön, továbbá a tárolt személyes 

megváltoztatni. 
 

 az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések 
részletesebb magyarázatai 

érintett számára. 
 

 profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik. 
 

 adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, 
amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg. 
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Nem rendszeres eDM küldésével kapcsolatos adatkezelés 

 
Ide tartozik például a GO szerviz szülinapos vagy szezonális eDM küldés is. 
 

Nem rendszeres eDM küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória  Forrás 
címzett teljes 

vagy személyre 
szabott 
tájékoztatása az 

legújabb 
akcióiról 

önkéntes 
hozzájáruláson 
alapul 

Minden 
természetes 
személy, aki 
hozzájárult eDM 
levél küldéséhez. 

név, e-mail cím Leiratkozásig Érintettek 

 
1. 

küldéséhez. 
 
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 
 
2. A kezelt adatok köre és célja: 

név   azonosítás  
e-mail cím  hírlevél kiküldése 

 
Mi az adatkezelés jogalapja? 
 
3. Az eDM levél küldés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 
Kik az érintettek? 

 
4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél 

küldéséhez. 
 
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 
 
5. A kezelt adatok köre és célja: 

név   azonosítás  
e-mail cím  hírlevél kiküldése 

 
Mi az adatkezelés célja? 

 
6. Az eDM küldéssel kapcsolatos 

 
 

7. Az eDM kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. 
mellékletében meghatározott adatfeldolgozó (Porsche Hungária Kft.) teszi 

 
 

Meddig tart az adatkezelés? 
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8. 
 adatai 

törlését. 
 

Mi az adatkezelés módja? 
 
9. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan. 

 
Honnan vannak az adatok? 

 
10.  

 
Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 
11. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha 

adatfeldolgozót vesz igénybe. 
 

 
 
12. 

véd  
 az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

megtagadásáról,  
 az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 
 

tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

 

 
 emélyek kizárólag a hozzáférési 

engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére,  

 

 
 a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adatho
módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

 

helyreállítható legyen. 
 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 
 

 
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 
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13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 
történik. 
 

14. A *-

(adatkezelést) megtagadja. 
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Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatója 

 
Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória  Forrás 

a címzett 
rendszeres 
tájékoztatása az 

legújabb 
akcióiról, 

lényegében 
rendszeres 
reklám-küldés 

Önkéntes 
hozzájárulás 

Minden természetes 
személy, aki az 

akcióiról, 

rendszeresen értesülni 
kíván, ezért személyes 
adatainak 
megadásával a 
hírlevél szolgáltatásra 
feliratkozik 

név, email cím leiratkozásig Érintettek 

 
1. 

 
 
Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai? 
 
2. A kezelt adatok köre és célja: 

név   azonosítás  
e-mail cím  hírlevél kiküldése 

 
Mi az adatok kezelésének jogalapja? 
 
3. hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 

(1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.). 
 

Kik az érintettek? 
 

4. 

adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 
 

 
 

5. 

dszeres reklám-küldés. 
 

Meddig tart az adatkezelés? 
 
6. 

 
a. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy  
b.  

adatot törli. 
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Honnan vannak az adatok? 

 
7.  

 
Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 
számára? 

 
8. Adatközlés: a hírleveleket a Porsche Hungária Kft., mint adatfeldolgozó küldi ki 

 
 

 
 
9. 

gondoskodik különösen:  
a. 

rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 
megtagadásáról,  

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

c. 
valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan 
megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

d. tali, adatátviteli 
 

e. 
kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes 
adatokhoz férjenek hozzá, 

f. 
adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították 
vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére  

g. y 

rendszerbe 
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  
i. 

legyen. 
j. 

em lehessen 
megváltoztatni. 

 
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 
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10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 

történik. 
 

Milyen jogai vannak az érintetteknek? 
 
11.  

 
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

 
 
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

 
 
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

 
 
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

 

 
 
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

 
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

éget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 
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Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

 
 
Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok 

 

postai (1165 Budapest, Újszász u. 45/B.) vagy e-mail-
(info@szaboauto.hu

Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.  
 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további 
információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-
rendje.html. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is 
fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
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A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: 
https://birosag.hu/birosag-kereso 
 
Egyéb 
 
12. 

valamint az info@szaboauto.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.  
 

13. Postai  Szabó Autójavító Kft., 
1165 Budapest, Újszász u. 45/B. 
 

14. 
érintettnek az 

adatállományból. 
 

15. 
 

 
16. A *-gal jelölt ada
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Ügyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 
Ügyfélelégedettség mérése lehet termékkel, vagy szolgáltatással, folyamattal  
vagy Munkatárs magatartásával kapcsolatos, és történhet elektronikus úton, papír 
alapon, telefonon vagy más módon keresztül is.  
Ide tartozik a CarAdvisor oldalon leadott értékelés is. 
 

Ügyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória  Forrás 

a visszajelzések 
alapján a 

elégedettség 
javítása (emberi, 
fizikai és más 

vonatkozásában), 
esetleges 
panaszok 
kivizsgálása és 
kapcsolattartás 

Hozzájárulás 
vagy jogos 
érdek 

Minden természetes 
személy, aki az 

folyamatának 
részeként 
ügyfélelégedettség 
mérésben vesz részt 
(függetlenül a 
jogalaptól) 

Lásd az 
elégedettségi 

adattartalmát 

cél 
megvalósulásáig, 
panasz esetén 5 
évig 

saját érintetti 
nyilvántartásból, 

 

 
1. 

részeként online, e-
vagy más módon adhatják meg véleményüket, értékelésüket igénybe vett 
szolgáltatás, és/vagy termék, és/vagy  
 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai? 
  

2.  
 

3. 

biztosítását szolgálják. 
 
Mi az adatok kezelésének jogalapja? 

 
4. Az ügyfélelégedettség mérése  

a.  
b.  

 
5. 

hogy megismerje a Munkatársak hozzáállását, magatartását bevetett 

megkeresheti az érintettet ügyfélelegedettség mérése céljából akkor is, ha nem 
etesen. 

 
Kik az érintettek? 
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6. Az érintettek köre: Minden természetes személy, 

részt (függetlenül a jogalaptól). 
 

 
 

7. Az adatok kezelésének 

esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás. 
 

Meddig tart az adatkezelés? 
 

8. áig tart:  
a. cél megvalósulásáig (szükséges javítás végrehajtásáig); 
b. panasz esetén 5 évig. 

 
Honnan vannak az adatok? 

 
9.  
 
Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 
számára? 
 
10. Adatközlés: a Porsche Hungária Kft. végzi, adatfeldolgozóként. A CarAdvisor 

 
 

 
 

11. 

 
 az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

megtagadásáról,  
 az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 
 

tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

 latlan személyek általi, adatátviteli 
 

 

engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
 arról

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére,  

 s adatokat, 
 

 a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  
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helyreállítható legyen. 
 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 
 

 
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 

történik. 
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során megadott adatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 
Ide tartoznak például a nyílt napokra, VIP rendezvényekre, Munkatársak számára 

 
apcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel 

Érintettek: Minden természetes személy, aki az 
megadott adatok által beazonosítható, beazonosított 

Adatkör Cél Jogalap  

(cégneve, 
adószáma) 

Azonosítás, megszólítás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 
hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 
díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség 8 évig 

 Számlázás, ha a részvétel 
díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

telefonszáma 
kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

-mail 
címe * 

kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 
hozzájárulás visszavonása 

 Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

 
 
  

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 
díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

Létszám* 
  

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

 
1. kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy 

 
 

 
 
2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, tárolási ideje: 
 
Adatkör Cél Jogalap  

(cégneve, 
adószáma) 

Azonosítás, megszólítás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 
hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

8 évig 
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tartója az érintett 

Számlázás, ha a részvétel 
díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség 8 évig 

 Számlázás, ha a részvétel 
díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

telefonszáma 
kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

-mail 
címe * 

kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 
hozzájárulás visszavonása 

 Megállapodás esetén a 
 term. személy és 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

 
 
  

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 
szervezet 
tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 
díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

Létszám* 
  

Megállapodás esetén a 
 

között jön létre, jogos érdek, ha 

tartója az érintett 

8 évig 

 
Kik az érintettek? 

 
3. 

beazonosítható, beazonosított. 
 

 
 

4. 
tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
valamint kapcsolattartás az érintettel. 
 

Hogyan történik az adatkezelés? 
 

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem 
 

a. 
keresztül vagy módon jelentkezik a rendezvényre adatai 
megadásávával.  

b. Amennyib
megfizetése), az érintett azt is teljesíteni köteles ahhoz, hogy 

 
c. 

érintettet. Elutasított 
köteles. 
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d. 
ívet használhat (lásd önálló adatkezelésként). 
 

Honnan vannak az adatok? 
 

6.  
 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 
számára? 

 
7. Adatközlés: amennyiben harmadik fél számára kerül közlésre pl. beléptetés 

 
 

Hogyan biztosítja az adatok vé  
 

8. 

 
 az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

megtagadásáról,  
 az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 
 

tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

 

 
 

engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére,  

 és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 
 

 a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 
ének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  
 

helyreállítható legyen. 
 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 
 

 
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 
 
9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem 

történik. 
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Cél Jogalap Érintettek Adatkategória  Forrás 

marketingje 
Önkéntes 
hozzájárulás 

Azon természetes 
személyek, akik az 

közösségi oldalát 
vagy azon 

tartalmakat önként 
követik, megosztják, 
kedvelik 

Lásd részletesen az 
adatkezelés 
tájékoztatójában/leírásában. 

Érintett kérésére 
törlésig, vagy 
jogos érdek 

 

Érintettek  

 
1. https://www.facebook.com/seatszabo oldalon. 
 
Mi az adatkezelés jogalapja? 
 
2. 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által 
 

 
3. 

tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a 

 

 
 

4. , ha 
 

 
Kik az érintettek? 
 
5. 

 
 
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 
 
6. Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve  azonosítás 
publikus fotója    azonosítás 
publikus e-mail címe   kapcsolattartás 
érintett közösségi oldalon  
keresztül küldött üzenete  kapcsolattartás, válaszadás alapja 
érintett általi értékelés, 
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7. 
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az 
érint  

 
Mi az adatkezelés célja? 
 
8. 

publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett 
tájékozódhat a legújabb akciókról is. 
 

Meddig tart az adatkezelés? 
 
9.  

a. érintett kérésére törlésig. 
b. 

közösségi ol
ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita 
miatt). 

 
Honnan vannak az adatok? 
 
10.  
 
Történik adatközlés harmadik fél számára? 
 
11. Adatközlés: a közösségi oldal kezeli az érintett adatait, adat harmadik fél 

számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal 
marketingjét. Ilyen esetben a Partner a II. sz. mellékletben került megnevezésre. 

 
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az  
 
12. 

 
 az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

megtagadásáról,  
 az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 
 

tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozásáról,  

 ogosulatlan személyek általi, adatátviteli 
 

 

engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 
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címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére,  

 mélyes adatokat, 
 

 a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  
 

helyreállítható legyen. 
 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 
 

 
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 
 
13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az 

más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját érdekében, de ebben az 
 

 
Egyéb 
 
14. 

adott közösségi portál szabályai szerint, és így adott oldalon 
közzétételen érteni kell az ilyen oldallal összekapcsolt más közösségi 

 
 

15. 

adatkez  www.facebook.com címen kaphat. 
  

https://www.facebook.com/
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ÉRINTETTEK JOGAINAK RÉSZLETES MAGYARÁZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A jelen tájékoztatóban megfogalmazottak kiegészítik az egyes 
adatkezelési tájékoztatók leírásait! 
Minden esetben, amikor és ahogyan az adatkezelési tájékoztatót 

csatolni kell hozzá! 
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Milyen jogok illetik meg az érintetteket? 
 

Az érintett jogai 
 
Az érintett jo

esetén milyen jogaival élhet. 
 

 tájékozódáshoz 
való jog 

Hozzáférés 
joga 

Helyesbítés 
joga 

Törlés 
joga 

Korlátozás 
Adat-
hordozhatóság 

Tiltako-
zás 

Hozzájárulás 
visszavonása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 
kötelezettség ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 
érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Közfeladat, 
közhatalmi 
jog. 

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

 
-14. cikk) 

tájékoztatás kötelezettsége, amelyet  többek között  a jelen 
dokumentummal is teljesít. 
 
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

 
 
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

jogsz  
 
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

 
 
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
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Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

 
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

 
 
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

 
 
Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok 

 
ás 

postai (1165 Budapest, Újszász u. 45/B.) vagy e-mail-
(info@szaboauto.hu

Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.  
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
www: http://www.naih.hu  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további 
információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-
rendje.html. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is 
fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 
 
A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: 
https://birosag.hu/birosag-kereso 

 
Lezárva: 2020. november hó 30. napján 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
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