ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Általános rendelkezések
A MAGYAR KOMPLEX PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET (a továbbiakban MA-KOMP
Egyesület) mint adatkezelő
Székhelye:1094 Budapest Soroksári út 20/b,
Bejegyző határozat száma:11.Pk.60.568/2017/2.
Nyilvántartási szám:01-02-0016688
adószám:18942769-1-43
mint Adatkezelő az általa Üzemeltetett
http:// makomp.hu
weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”)
által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó́ természetes személyek („Ügyfél“)
valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató́ (a
továbbiakban AASZT) alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal
használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AASZT. Ha Ön nem ért egyet az AASZTben foglaltakkal akkor ne használja a weboldalt, és ne regisztráljon az oldalra. A weboldal alapvető
funkcióinak használatához azonban nincs szükség regisztrációra.
Az AASZT és annak mindenkori módosításai a felhasználó megfelelő előzetes tájékoztatása után, a
MA-KOMP által megjelölt időpontban lépnek hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg
módosításra nem kerül.
Az adatvédelmi tájékoztató célja
(1) meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó
természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.
Adatkezelő az (1) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához
szükségesek.

2. Az AASZT jogszabályi háttere

• az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR
•
•
•
•

2016/679/EU)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
(„Adatvédelmi tv.”)
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január
28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. Törvény („Katv.”)

3. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően,
hozzájárulásuk alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
13/A §-a, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.
4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
Tájékoztatás kéréshez való́ jog
- írásban az info@makomp.hu címen vagy Adatkezelő levelezési címére küldött levélen keresztül
kérhet tájékoztatást a MA-KOMP Egyesülettől arra nézve, hogy az egyesület
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• a MA-KOMP Egyesület kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.
A MA-KOMP Egyesület az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
Helyesbítéshez való́ jog
Ön írásban kérheti az info@makomp.hu címen vagy Adatkezelő levelezési címére küldött levélen
keresztül, hogy az egyesület módosítsa valamely személyes adatát.
A MA-KOMP Egyesület az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
Törléshez való́ jog
Ön írásban kérheti az info@makomp.hu címen vagy Adatkezelő levelezési címére küldött levélen
keresztül, hogy az egyesület személyes adatait törölje.
A törlési kérelmet a MA-KOMP abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az egyesületet a
személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az
egyesület az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Zároláshoz való́ jog
Ön írásban kérheti az info@makomp.hu címen vagy Adatkezelő levelezési címére küldött levélen
keresztül, hogy az egyesület személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt
indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Adatai zárolását kérheti például, ha úgy gondolja, hogy
valamely személyes adatát az egyesület jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett
hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy személyes adatát az egyesület ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az egyesület tovább tárolja a személyes
adatot, ezt követően törli az adatokat.
Tiltakozáshoz való́ jog
Ön az info@makomp.hu címen vagy az Adatkezelő levelezési címére küldött levélen keresztül,
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az egyesület személyes adatot közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az
adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az egyesület jogi
kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi
felhatalmazáson alapuló́ adatkezeléseket.

5. Rendelkező fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó́ döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható́ adat - különösen az érintett neve, azonosító́ jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható́ , az érintettre vonatkozó́
következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó́ személyes adatteljes körű̋ vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó́ technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó́ : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve
- azonosítható́ természetes személy.
6. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki,
tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában
értelmezhetőek.
Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes
azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba,
illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem
kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel
kapcsolat természetes személlyel.
A Weboldal egyes részei bármely internet használó́ által regisztráció́ nélkül hozzáférhető.
Bizonyos tartalmi szolgáltatásai (2018. május 31-től) és hírlevél funkciója azonban csak tagokszámára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó́ az lehet, aki az egyesület tagja és az Adatkezelő a saját
belső szabályzatának megfelelően erre feljogosítja.
Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó́ .

Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a
vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Az Adatkezelő az
adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
A regisztráció́ során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
• Ügyfél neve,
• E-mail címe,
• Ügyfél által kitalált jelszó́ .
A www.makomp.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa a tag adatait a regisztrációval nyújtott
szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás,
sem egyéb célra - a tag kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információ csomagot, amelyet a
szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője
egyedileg azonosítható́ lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési
folyamat automatizálása, valamint reklámtevekénységünk hatékonyságának mérése érdekében
működnek.
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató́ betartja az információs önrendelkezési
jogról szóló́ 2011. évi CXII. törvény előírásait.
Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

7. Online üzenet küldése:
A weboldalon lehetőség van az egyesület számára üzenetet írni, információt kérni, melynek során az
alábbi személyes adatok megadása szükséges:
•
név
•
e-mail cím
Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása.
Az Érintett bármikor, ingyenesen kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését, melyet 5
munkanapon belül tudunk végrehajtani.
Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
•
az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben
Online jelentkezés konferenciára
A weboldalon lehetőség van az egyesület konferenciájára jelentkezni melynek során az alábbi
személyes adatok megadása szükséges:
• név
• e-mail cím
• születési hely, idő
• foglalkozás
• munkahely
• levelezési cím
• telefonszám
• cégnév(amennyiben eltér a jelentkező nevétől)
• cég esetén adószám

Az adatkezelés célja: a konferencia szervezéséhez kötődő nyilvántartás vezetése.
Az Érintett amennyiben részt vesz konferencián úgy a konferencia lezajlása után 10 nappal
ingyenesen kérheti nyilvántartásunkból adatainak törlését. Amennyiben az érintett nem vesz részt a
konferencián, de arra jelentkezett, úgy adatainak nyilvántartásunkból történő törlését bármikor
kezdeményezheti. Az adatok törlését 5 munkanapon belül tudunk végrehajtani.
Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti:
•
az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

Online jelentkezés egyesületi, pártoló tagságra
A weboldalon lehetőség van MA-KOMP Egyesületi tagságra jelentkezni (rendes vagy pártoló tag),
melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:
• név
• e-mail cím
• születési hely, idő
• foglalkozás
• munkahely
• levelezési cím
• telefonszám
• cégnév(amennyiben eltér a jelentkező nevétől)
• cég esetén adószám
• alapdiplomák (BA/MA)
• alapdiplomák megnevezése
• alapdiplomák kibocsátásának helye, ideje, sorszáma
• szakvizsgák megszerzésének éve
• módszerspecifikus képzettség és megszerzésének éve
• működési engedély száma
• pecsétszám
A jelentkezéshez csatolni kell feltöltött dokumentumként az alapdiploma másolatát, aláírt etikai
kódexet valamit a befizetést igazoló banki iratot.
Az adatkezelés célja a tagsági nyilvántartás vezetése, a tagsággal összefüggő az Adatkezelő egyesület
működésével összefüggő egyéb információk megadása. Az egyesület a tag által rendelkezésre
bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.
A weboldalon történő regisztráció a tagságtól el nem különíthető. A tagsággal kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket a mindenkor érvényben lévő Alapszabály tartalmazza, mely megtekinthető az
egyesület oldalán. (http://www.makomp.hu/alapszabalyzat/)
A regisztráció́ során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az email címek kezelése az Ügyfél azonosítását, a
szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az Ügyfélrészére hírlevél
megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtottszolgáltatásokra vonatkozó́ tájékoztatást
elektronikus formában, emailben juttatja el Ügyfél részére. Adatkezelő az Ügyfél kifejezett
hozzájárulásával küld a regisztráció́ során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a
gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó́ hírleveleket. Adatkezelő kizárólag
tagjai számára küld hírleveleket.
Az tag a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás
az Adatkezelő részére küldött levélen vagy e-mailen keresztül történhet Ebben az esetben Adatkezelő
haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

A hírlevélről történő leiratkozás azonban magában foglalja, hogy a továbbiakban a tag nem kap
értesítést az egyesületet és a tagságot érintő eseményekről, hírekről egyéb információkról.
A tag által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat
során kapcsolattartási célokat szolgál.
A tag adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer
technikaifejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok
(naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az Ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az Ügyfél
számítógépének beállításaitól függően az Ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és
böngészőjének típusa, az Ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása
egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos Üzemeltetése, utólagos ellenőrzése,
másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói
igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok
az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató́ egyéb személyes adatokkal nem
kapcsolja össze.
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az
Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google
Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A
Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a
weboldal használatával hozzájárul.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó́ előzetes, kifejezett
hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó́ személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő
mindennemű̋ felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Jelentkezés képzésre, műhelyre, szupervízióra
Képzésekre történő jelentkezés történhet online üzenetküldéssel vagy közvetlen e-mail írással az
info@makomp.hu címre.
Az adatkezelés célja a képzési nyilvántartás vezetése, képzés során a kapcsolattartás fenntartása,
képzéssel összefüggő információk továbbítása. Az adatkezelő a rendelkezésére álló személyes
adatokat harmadik félnek nem adja ki.. Az egyesület a tag által rendelkezésre bocsátott adatokat
célhoz kötötten tárolja.
8. Az adatkezelés időtartama
A regisztráció́ során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses
adat törléséig tart. A regisztráció́ során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált
Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti. Fenti rendelkezések nem
érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek
teljesítését.
Tagsági és képzési adatnyilvántartás kezelése a tagságra, képzésre történő jelentkezéssel kezdődik,
annak elválaszthatatlan részét képezi. A egyesületi tag, képzésre járó a tagság megszűnése után vagy

a képzés befejeztével írásban kérheti az adatkezelő címére írt levélben vagy az info@makomp.hu
címre írt e-mailben adatainak nyilvántartásból történő törlését. Az adatok törlését 5 munkanapon
belül tudunk végrehajtani.
9. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer Üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.
Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az
Ügyfélre vonatkozó́ személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott
esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozók.
Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a
vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Az Adatkezelő az
adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
10. Személyes adatok védelme
Számunkra rendkívül fontos az Ön személyes adatainak védelme és kezelése, ezért olyan
számítógépes biztonságot alkalmazunk, mint a tűzfalak és adat titkosítás. Az adatnyilvántartási
rendszerünkhöz csak az arra megbízott személy, a vezetőség férhet hozzá. A nem elektronikusan
tárolt a dokumentumokhoz való hozzáférésben csak azoknak a munkatársaknak engedélyezzük az
adatokhoz való hozzáférést, akiknek ezzel kapcsolatos a feladatkörük.
Az általunk használt infokommunikációs eszközöket jelszóval, jelkóddal és egyéb biztonsági
rendszerekkel védjük.
A titkosítással való adattovábbítás közben a Secure Sockets Layer (SSL) használatával biztosítjuk az
adatok védelmét.
Fizikális, elektronikus és eljárással kapcsolatos védelmet használunk a személyes adatok gyűjtésével,
tárolásával és közzétételével kapcsolatban.
Egyesületünk megfelelő technikai és szervezeti szabályokat alkalmaz a személyes adatai
védelmében, kérjük vegye figyelembe, hogy az Interneten keresztül megadott személyes adatainak
biztonságát nem áll módunkban garantálni.
11. Az Ügyfél jogai
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó́ személyes
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére
az e pontban megadott elérhetőségek útján.
8.2. Szolgáltató́ az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó́ , általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. Szolgáltató́ a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a
kért tájékoztatást.
Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
•

Email cím: info@makomp.hu

• 1094 Budapest Soroksári út 20/b,
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni,
melyet a Szolgáltató́ a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez

esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató́ a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.
Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:
az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció́ során harmadik fél adatait adta
meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató́ jogosult az
Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató́ ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró́ hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.

12. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató́ rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze
a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató́ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Szolgáltató́ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Szolgáltató́ fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával
ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

