Adatvédelmi nyilatkozat
1. Felelős neve és címe
Az Általános Adatvédelmi Rendelet és más nemzeti adatvédelmi törvények, valamint egyéb
adatvédelmi rendelkezések értelmében a felelős a:
Saubermacher-Magyarország Kft.
Székhely: H-1181 Budapest, Zádor u. 5.
Iroda: 2040 Budaörs, Keleti u. 7.
Tel.: +36 21 200 3800
E-mail: saubermacher@saubermacher.hu
Weboldal: www.saubermacher.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási elérhetőségei:
A felelős adatvédelmi tisztviselője a következő kapcsolattartási elérhetőségeken keresztül
érhető el:
Tel.: +36 21 200 3800
Email: datenschutz@saubermacher.at

3. Adatfeldolgozásról általánosságban
1. Személyes adat feldolgozásának terjedelme
Alapvetően felhasználóink személyes adatait csak annyiban gyűjtjük és használjuk,
amennyiben ezt a működőképes weboldal, valamint a tartalmaink és szolgáltatásaink
rendelkezésre bocsátása szükségessé teszi. A felhasználóink gyűjtése és felhasználása
rendszeresen csak a felhasználó beleegyezésével történik meg. Kivétel csak olyan esetben
érvényes, ahol a beleegyezés előzetes beszerzése tényleges okokból nem lehetséges, és az
adatok feldolgozása törvényi előírások szerint engedélyezett.

2. Személyes adatok feldolgozásának jogi háttere
Ha személyes adatok feldolgozási folyamataihoz az adott személy beleegyezését beszerezzük,
akkor az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) a. pont, 1. bekezdés, 6. cikke szolgál
a személyes adatok feldolgozásának jogalapul.
Személyes adatok feldolgozása egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek a
cégünknek meg kell felelnie, akkor a GDPR c. pont, 1. bekezdés, 6. cikkek szolgál jogalapul.
Ha az érintett személy létfontosságú érdekei vagy másik természetes személyé, szükségessé
teszik személyes adatok feldolgozását, akkor a GDPR d. pont, 1. bekezdés, 6. cikke szolgál
jogalapul.
Ha a feldolgozás a cégünk vagy más harmadik fél jogos érdekének megóvása érdekében
szükséges, és ha az érintett érdekei, alapjogai és alapszabadságjogai nem erősebbek az előbb
nevezett érdeknél, akkor a GDPR f. pont, 1. bekezdés, 6. cikk szolgál a feldolgozás
jogalapjául.

3. Adattörlés és tárolás időtartama
Az érintett személy személyes adatait töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik.
Tárolás ezután akkor történhet, ha ezt az európai vagy nemzeti törvényalkót uniós jogi
rendelkezésekben, törvényekben vagy egyé előírásokban, amelyek hatálya alá a felelős esik,
ez előirányozva van. Az adatok zárolása és törlése akkor is megtörténik, ha a fenti normák
által előírt tárolási határidő lejár, kivéve, ha az adatok további tárolásának szükségessége egy
szerződéskötéshez vagy egy szerződés teljesítéséhez fennáll.

4. Weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása
1. Adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Internetes oldalunk minden felhívásakor a rendszerünk automatikusan adatokat és
információkat rögzít a felhívó számítógép rendszeréről.
A következő adatokat rögzítjük:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Böngészőtípus és használt verzió információi
Felhasználó operációs rendszere
Felhasználó internetszolgáltatója
Hozzáférés dátuma és időpontja
Weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a mi internetoldalunkra jutott
Weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszeréről a mi weboldalunkról megnyit

Az adatokat a rendszerünk naplófájljai is rögzítik. Ez nem érinti a felhasználó IP-címét
vagy más adatait, amelyek az adatoknak egy felhasználóhoz való hozzárendelését teszi
lehetővé Ezen adatok rögzítése a felhasználó más személyes adataival együtt nem történik
meg.

2. Az adatfeldolgozás jogi háttere
Az adatok átmeneti rögzítésének jogalapja a GDPR f. pont, 1. bekezdés, 6. cikke.

3. Az adatfeldolgozás célja
Az adatok a weboldalunk optimalizálására és az információtechnológiai rendszereink
biztonságának biztosítására szolgálnak. Ebben áll az adatfeldolgozás iránti jogos érdekünk, a
GDPR f. pont, 1. bekezdés, 6. cikke szerint.

4. Tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint a rögzítésük céljának eléréséhez már nem szükségesek. A
weboldal rendelkezésre bocsátása esetén történő adatrögzítés ez akkor történik, amikor az
adott ülés befejeződött.

5. Ellentmondási és megszüntetési lehetőség
A weboldal rendelkezésre bocsátásához adatok rögzítése és az adatok naplófájlokban való
rögzítése az internetes oldal működtetéséhez feltétlenül szükséges. Így a felhasználó oldaláról
nincs ellentmondási lehetőség.

5. Cookie-k használata
1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
A weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó
számítógépes rendszerének internetböngészőjében, ill. az internetböngészője tárol. Amikor
egy felhasználó megnyit egy weboldalt, akkor a felhasználó operációs rendszerében egy
cookie tárolódhat el. Ez a cookie egy jellegzetes szimbólumsorrendet tartalmaz, amely a
böngésző egyértelmű azonosítását teszi lehetővé a weboldal újbóli felhívásakor. Cookie-k,
amik már a számítógépen vannak, bármikor törölhetőek. Ennek módját a böngészője
használati útmutatójában találja („Súgó” a böngésző menüjében).
Azért használunk cookie-kat, hogy a weboldalunkat felhasználóbarátabban alakítsuk ki. Az
internetoldalunk egyes elemei szükségessé teszik, hogy a megnyitó böngésző az oldal váltása
után is azonosítható legyen.
A cookie-kban a következő adatokat tároljuk és adjuk át:
(1) Nyelvi beállítások
(2) Automatikus kitöltési funkciók beviteli űrlapoknál
A weboldalunkon ezen felül akkor használunk cookie-kat, amelyek a felhasználó
böngészési magatartását teszi lehetővé.
Ezen a módon a következő adatokat adhatóak át:
(1) Beírt keresési fogalmak
(2) Oldalmegnyitások gyakorisága
(3) Weboldal funkciók igénybe vétele

A felhasználó ezen a módon rögzített adatait műszaki intézkedésekkel
álnevesítjük. Így az adatok hozzárendelése a megnyitó felhasználóhoz nem
lehetséges. Az adatokat nem tároljuk együtt a felhasználó egyéb személyes
adataival.
Weboldalunk megnyitásakor a felhasználót egy információs banner tájékoztatja
a cookie-k elemzési célokra való felhasználásáról, és erre az adatvédelmi
nyilatkozatra utal. Ebben a összefüggésben olyan utalás történik, hogy a
cookie-k tárolása a böngésző beállításaiban hogyan akadályozható meg.

2. Az adatfeldolgozás jogi háttere
Az adatok feldolgozásának jogalapja cookie-k felhasználásával a GDPR f. pont, 1.
bekezdés, 6. cikke.

3. Az adatfeldolgozás célja
A műszakilag szükséges cookie-k felhasználásának célja, a felhasználónak a
weboldalak használatának egyszerűsítése. Az internetes oldalunk egyes funkciói
cookie-k használata nélkül nem bocsátható rendelkezésre. Ezekhez szükséges, hogy a
böngésző az oldal váltása után újra felismerhető legyen.
A következő alkalmazásokhoz szükségesek a cookie-k:
(1) Nyelvi beállítások átvétele
(2) Keresési fogalmak megjegyzése
A műszakilag szükséges cookie-k által rögzített felhasználó adatokat nem használjuk
felhasználó profilok létrehozására.
Az elemzési cookie-k felhasználása azzal a céllal történik, hogy a weboldalunk és
tartalmainak minőségét javítsuk. Az elemzési cookie-kból tudjuk meg, hogyan
használják a weboldalt és így az ajánlatunkat folyamatosan optimalizálni tudjuk. A
következő célokra használunk elemzési cookie-kat:
(1) Nyelvi beállítások átvétele
(2) (2) Keresési fogalmak megjegyzése
Ezekben a célokban is áll a személyes adatok adatfeldolgozása iránti jogos érdekünk, a GDPR
f. pont, 1. bekezdés, 6. cikke szerint.

4. Tárolás időtartama, ellentmondási és megszüntetési lehetőség
A cookie-kat a felhasználó számítógépe menti és adja át a mi oldalunknak. Így
felhasználóként Önnél van a cookie-k felhasználásának teljes ellenőrzése. Az
internetböngészője beállításainak módosításával a cookie-k átadását deaktiválhatja vagy
korlátozhatja. Már lementett cookie-kat bármikor lehet törölni. Ez automatikusan is
megtörténhet. Ha a weboldalunkhoz a cookie-k deaktiválásra kerülnek, lehetséges, hogy a
weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes terjedelmében elérhető.

6. Google Analytics és Google Adwords használata
1. Adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Az internetes oldalunkon a hatékonyság növelésére a Google Analytics szolgáltatásait
használjuk, a Google Inc. („Google”) egy webelemzési szolgáltatását. A Google Analytics ún.
„cookie-kat” használ, szöveges fájlokat, amelyeket a számítógépe tárol, és amely a weboldal
Ön általi használatának elemzését teszi lehetővé. A cookie által a weboldal Ön általi
használatáról (beleértve az IP-címét) létrehozott információkat a Google egy serverére az
USA-ban kerülnek átküldésre és ott tárolják. Hogy a felhasználók személyes adatainak
védelme iránti érdekét védjük, ezt az adatok anonimizálásával érjük el, és így IP-címét már
felismerhetetlenül adjuk át a Google-nak.
A cookie-k tárolását a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja; de felhívjuk
a figyelmét, hogy adott esetben ezen weboldal nem minden funkcióját tudja használni teljes
terjedelmében. Ezen felül a cookie által létrehozott és a weboldal felhasználására vonatkozó
adatainak (beleértve az IP-címét) rögzítését a Google felé, valamint Google által feldolgozását

megakadályozhatja, ha a lenti linken elérhető böngésző plugint letölti és telepíti:
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ez a weboldal olyan céllal is használ cookie-kat, hogy a látogatókat remarketing kampányok
során, online reklámokkal egy későbbi időpontban a Google reklámozási hálózatában
megszólítsák. Remarketing hirdetések kapcsolásakor az olyan harmadik fél szolgáltatók, mint
a Google, cookie-kat használnak a weboldalunk meglátogatása alapján. Önnek, mint
felhasználó, fennáll a lehetősége, hogy a cookie-k Google általi felhasználását deaktiválja, ha
a Google deaktiváláshoz a következő oldalt megnyitja: www.google.com/ads/preferences.
A regisztrálási folyamat keretében a következő adatokat rögzítjük:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A felhasználó kódolt IP-címe
A hozzáférés dátuma és időpontja
Oldal megnyitásának gyakorisága
Weboldal funkciók igénybevétele
Felhasználó operációs rendszere
A felhasználó internet szolgáltatója
A hozzáférés dátuma és időpontja
Weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a mi internetoldalunkra
jutott
(9) Weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszeréről a mi weboldalunkról
megnyit
(10)
Végeszközök használt operációs rendszere
(11)
Kor, nem, nyelvek, érdeklődések, származási ország

2. Az adatfeldolgozás jogi háttere
Az adatfeldolgozás jogi háttere a jogos érdekünk a weboldalunk hatékonyságának növelése és
finanszírozása, a GDPR f. pont, 1 bekezdés, 6. cikk értelmében.

3. Az adatfeldolgozás célja
Az anonimizált IP-cím továbbadása a Google felé a weboldalunk hatékonyságának
növelésére szolgál, és az ezzel kapcsolatos felhasználó magatartás anonimizált
kiértékelése, valamint weboldalunk finanszírozására.

4. Tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint a cél eléréséhez már nem szükségesek.

7. Facebook közösségi média plugin használata
1. Az adatfeldolgozás leírása és terjedelme
Ez a weboldal a facebook.com közösségi hálózat social pluginjait („plugins”) használja,
amelyet a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA üzemeltet
(„Facebook”). A pluginokat a Facebook logó alapján lehet megismerni (fehér „f” kék
csempén, vagy egy „tetszik” jel), vagy a „Facebook Social Plugin” kiegészítés jelöli. A

Facebook Social Pluginok listája és kinézete itt tekinthető meg:
developers.facebook.com/docs/plugins.
Ha az internetfellépésünk egy weboldalát megnyitja, amely ilyen plugint tartalmaz, a
böngészője közvetlen kapcsolatot épít fel a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát a
Facebook közvetlenül a böngészőjének adja át és által kerül a weboldalba való bekötésre. Így
nincs befolyásunk az adatok terjedelmére, amiket a Facebook ezen plugin segítségével rögzít,
és ezért ismereti szintünknek megfelelően tájékoztatjuk Önt:
A plugin bekötésével a Facebook megkapja az információt, hogy az internetes fellépésünk
megfelelő oldalát megnyitotta. Ha be van jelentkezve a Facebookra, akkor a Facebook a
látogatását hozzá tudja rendelni a Facebook fiókjához. Ha a pluginnal kölcsönhatásba lép,
például megnyomja a Tetszik gombot vagy kommentet ír, akkor a megfelelő információt a
böngészője közvetlenül átadja a Facebooknak és ott tárolódik. Ha Ön nem tagja a
Facebooknak, mégis fennáll a lehetőség, hogy a Facebook megtudja az Ön IP-címét és tárolja
azt.
A facebook által az adatok rögzítésének célját és terjedelmét és további feldolgozását és
felhasználását, valamint az ehhez kapcsolódó jogait és beállítási lehetőségeit, a
magánszférájának védelme érdekében, kérjük a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában
találhatja meg: www.facebook.com/policy.php.
Ha Ön tagja a Facebooknak, és nem szeretné, hogy a Facebook Önről adatokat gyűjtsön a mi
internes fellépésünkön keresztül, és azokat összekösse a Facebookon tárolt tagsági adataival,
akkor internetes fellépésünk meglátogatása előtt jelentkezzen ki a Facebookról.
Az is lehetséges, hogy Facebook Social Pluginokat a böngésző bővítményeivel blokkolja,
például a Facebook Blockerrel.

2. Az adatfeldolgozás jogi háttere
A felhasználó beleegyezése az adatok feldolgozásának jogi háttere a GDPR a. pont, 1.
bekezdés 6. cikke.

3. Az adatfeldolgozás célja
Ezen adatok továbbadása a weboldalunk hatékonyságának növelésére és marketing
céljaira szolgál.

4. Tárolás időtartama
Az adatokat töröljük, amint a cél eléréséhez már nem szükségesek.

8. Az érintett személy jogai
Ha Önről személyes adatokat feldolgozunk, akkor ön érintett személy, és a felelőssel szemben
Önnek a következő jogai vannak:

1. Tájékoztatási jog
A felelőstől megerősítést kérhet arról, hogy Önt érintő személyes adatok általunk
feldolgozásra kerültek-e.
Ha történik ilyen feldolgozás, akkor a felelőstől a következő információkról kérhet
tájékoztatást:

(1)
(2)
(3)

a célok, amikhez a személyes adatok feldolgozásra kerülnek;
személyes adatok kategóriái, amelyek feldolgozásra kerülnek;
a címzettek, ill. a címzettek kategóriai, akikkel szemben az Önt érintő személyes
adatok feltárásra kerültek vagy még feltárásra fognak kerülni;
(4)
az Önt érintő személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy, ha ezzel
kapcsolatban konkrét adatok megadása nem lehetséges, akkor a tárolási időtartam
megállapításának kritériumai;
(5)
az Önt érintő személyes adatok helyesbítése vagy törlése jogának fennállása, a felelős
általi feldolgozás korlátozásának joga vagy ezen feldolgozás elleni ellentmondási jog;
(6)
felügyeleti szervnél panasztételi jog fennállása;
(7)
az adatok származásáról elérhető információk, ha a személyes adatok nem az érintett
személynél kerültek rögzítésre;
(8)
automatizált döntéshozatal fennállása, beleértve a profiling-ot, a GDPR 1.és 4.
bekezdés 22. cikke szerint, és – legalábbis ezekben az esetekben – ténylegesen
informatív információk az érintett személyre vonatkozó ilyen irányú feldolgozásban
foglalt logika, valamint a feldolgozás horderejéről és a megcélzott hatásokról.
Önnek joga van arról tájékoztatást kérnie, hogy az Önt érintő személyes adatokat harmadik
országba vagy egy nemzetközi szervezetnek átadásra kerülnek-e. Ebben az összefüggésben
kérheti azt, hogy a GDPR 46. bekezdése szerinti megfelelő garanciákról, az átadással
összefüggésben, tájékoztatást kapjon.

1. Helyesbítés joga
Önnek fennáll a joga a felelőssel szemben helyesbítésre és/vagy kiegészítésre, amennyiben a
feldolgozott személyes adatok, amik Önt érintik, nem helyesek vagy hiányosak. A felelősnek
a helyesbítést haladéktalanul el kell végeznie.

2. A feldolgozás korlátozásának joga
A lenti feltételek mellett az Önt érintő személyes adatok korlátozását kérheti:
(1)
ha az Önt érintő személyes adatok helyességét egy időtartamra kétségbe vonja, amely
lehetővé teszi a felelősnek, hogy a személyes adatok helyességét ellenőrizze;
(2)
a feldolgozás jogellenes, és Ön a személyes adatok törlését elutasítja és ehelyett a
személyes adatok felhasználásának korlátozása kéri;
(3)
a felelősnek a személyes adatokra a feldolgozás céljához már nincs szüksége, Önnek
viszont azokra jogi követelés érvényesítése, gyakorlása vagy védelméhez szüksége
van, vagy
(4)
Ön fellebbezett a feldolgozás ellen a GDPR 1. bek. 21. cikk szerint, és még nem
biztos, hogy a felelős jogos okai az Ön okait meghaladja.
Ha az Önt érintő személyes adatok feldolgozása korlátozásra került, akkor ezek az adatok – a
tárolásukat kivéve – csak az Ön engedélyével, vagy jogi követelések érvényesítéséhez,
gyakorlásához vagy védelméhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy védelmében,
vagy az Unió vagy egy tagállam fontos közérdekének okából dolgozhatóak fel.
Ha a feldolgozás korlátozása a fenti feltételek szerint megtörtént, akkor értesíti Önt a felelős,
mielőtt a korlátozás feloldásra kerül.

3. Törlés joga
a) Törlési kötelezettség
A felelőstől kérheti, hogy az Önt érintő személyes adatokat haladéktalanul törölje, és a felelős
kötelezett arra, hogy az adatokat haladéktalanul törölje, ha a következő okok egyike fennáll:
(1)
Az Önt érintő személyes adatok azokra a célokra, amelyekre rögzítésre, vagy egyéb

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

módon feldolgozásra kerültek, már nem szükségesek.
Ön visszavonja beleegyezését, amelyre a GDPR a. pont 1. bekezdés 6 cikk vagy a.
pont 2. bekezdés 9. cikk alapozódott a feldolgozás, és nem áll fenn más jogi alap a
feldolgozásra.
A GDPR 1. bek. 21. cikk szerint ellentmondást nyújt be a feldolgozás ellen, és nem
állnak fenn magasabb érdekű jogos okok a feldolgozás mellett, vagy Ön GDPR 2. bek.
21. cikk szerint ellentmondást nyújt be a feldolgozás ellen.
Az Önt érintő személyes adatok jogellenesen kerültek feldolgozásra.
Az Önt érintő személyes adatok törlése az uniós jog vagy egy tagállam jogrendszere
szerinti jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, amely hatálya alá a felelős
tartozik.
Az Önt érintő személyes adatok a GDPR 1. bek. 8. cikk szerint az információs
társadalom által kínált szolgáltatásokra vonatkozóan kerültek rögzítésre.

a) Információ harmadik feleknek
Ha a felelős az Önt érintő személyes adatokat nyilvánossá tett, és a GDPR 1. bek. 17. cikke
szerint a törlésükre kötelezett, akkor az elérhető technológia és a bevezetési költségek
figyelembe vételével megfelelő intézkedéseket hoz, technikai módon is, hogy az
adatfeldolgozásért felelősöket, akik a személyes adatokat feldolgozzák, arról tájékoztassa,
hogy Ön mint érintett személy tőlük ezen személyes adatokra mutató linkek, vagy ezen
személyes adatok másolatainak vagy replikációnak törlését kérte.
b) Kivételek
A törlés joga nem áll fenn, ha a feldolgozás a következők miatt szükséges
(1)
szabad véleménynyilvánítás és információhoz való jog gyakorlásához;
(2)
jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az Unió vagy a tagállam, amely
hatálya alá a felelős tartozik, jogrendszere a feldolgozást, vagy olyan feladat
elvégzéséhez, amelyhez nyilvános érdek fűződik, vagy nyilvános hatalom
gyakorlásából történik, amely a felelősnek lett átadva;
(3)
a nyilvános egészségügy területének nyilvános érdekének okából, a GDPR h. pont, 2.
bekezdés, 9. cikke és 3. bekezdés 9. cikke szerint;
(4)
nyilvános érdekben lévő archiválási célokra, tudományos vagy történelmi kutatási
célokra, vagy statisztikai célokra, a GDPR 1. bek. 89. cikke szerint, amennyiben az a)
pontban nevezett jog ezen feldolgozás céljainak megvalósítását várhatóan lehetetlenné
teszi vagy komolyan korlátozza, vagy
(5)
jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

4. Tájékoztatási jog
Ha a feldolgozás helyesbítésének, törlésének vagy korlátozásának jogát a felelőssel szemben
érvényesítette, a felelős kötelezett, minden címzettnek, akiknek az Önt érintő személyes
adatokat feltárta, az adatok ezen helyesbítéséről vagy törléséről, vagy a feldolgozás
korlátozásáról tájékoztassa, kivéve, ha ez lehetetlennek mutatkozik vagy aránytalan
erőfeszítéssel jár.
A felelőssel szemben Önnek fennáll a joga, hogy ezekről a címzettekről tájékoztatást kapjon.

5. Adatátvihetőség joga
Önnek megvan a joga, hogy az Önt érintő adatokat, amelyeket a felelősnek rendelkezésre
bocsátott, egy strukturált, szokványos és gépileg olvasható formátumban megkapja, ha ez
műszakilag lehetséges. Ezen felül Önnek megvan a joga, hogy ezeket az adatokat egy másik
felelősnek, a felelős korlátozása nélkül, akinek a személyes adatok rendelkezésre bocsátásra
kerültek, átadja, amennyiben
(1)
a feldolgozás a GDPR a. pont, 1. bekezdés 6. cikke vagy a. pont, 2. bekezdés, 9. cikke

szerinti beleegyezésen, vagy a GDPR b. pont, 1. bekezdés, 6. cikke szerinti
szerződésen alapul és
(2)
a feldolgozás automatizált folyamatok segítségével történik.
Ezen jog gyakorlásával továbbá fennáll az a joga is, hogy elérje, hogy az Önt érintő személyes
adatokat közvetlenül egy felelőstől egy másik felelősnek átadásra kerüljenek, ha ez
műszakilag lehetséges. Más személyek szabadságait és jogait ez nem korlátozhatja.
Az adatátvihetőség joga nem vonatkozik személyes adatok feldolgozására, amelyek olyan
feladat elvégzéséhez szükséges, amelyhez nyilvános érdek fűződik, vagy nyilvános hatalom
gyakorlásában történik, amely a felelősnek lett átadva.

6. Ellentmondási jog
Önnek megvan a joga, hogy olyan okokból, amelyek az Ön speciális helyzetéből adódnak,
bármikor ellentmondjon az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amely a GDPR e.
és f. pontok, 1. bekezdés, 6. cikke alapján történik.
A felelős nem dolgozza fel az Önt érintő személyes adatokat többé, kivéve, ha a feldolgozás
védendően szükséges okait bizonyítani tudja, amelyek erősebbek az Ön érdekeinél, jogainál
és szabadságainál, vagy a feldolgozás jogi követelés érvényesítésére, gyakorlására vagy
védelmére szolgál.
Ha az Önt érintő személyes adatokat arra dolgozzák fel, hogy direkt reklámot működtessenek,
akkor Önnek megvan a joga, hogy bármikor ellentmondjon a feldolgozásnak az Önt érintő
személyes adatok vonatkozásában az ilyen reklámok céljából; ez profilingra is vonatkozik,
amennyiben ilyen direkt reklámozással van összefüggésben.
Ha ellentmond a direkt reklám céljából történő feldolgozásnak, akkor az Önt érintő személyes
adatokat többé erre a célra nem dolgozzák fel.
Önnek fennáll a lehetősége, az információs társadalom szolgáltatásainak használatával
összefüggésben – a 2002/58/EK irányelvet figyelmen kívül hagyva –, hogy az ellentmondási
jogát automatizált folyamat által gyakorolja, amelyeknél műszaki specifikációk alkalmaznak.

7. Az adatvédelmi beleegyezési nyilatkozat visszavonásának joga
Önnek megvan a joga, az Ön adatvédelmi beleegyezési nyilatkozatát bármikor visszavonnia.
A beleegyezés visszavonása a beleegyezés által a visszavonásig megtörtént feldolgozás
jogosságát nem érinti.

8. Panasztétel joga felügyeleti szervnél
Másirányú közigazgatási jogi vagy bírósági jogorvoslat sértetlensége mellett, Önnek megvan
a joga egy felügyeleti szervnél panasztételre, főleg a tartózkodási helyének, munkahelyének
vagy a feltételezett jogsértés helyének tagállamában, ha az a véleménye, hogy az Önt érintő
személyes adatok feldolgozása a GDPR-t sérti.
A felügyeleti szerv, amelyhez a panasz be lett nyújtva, tájékoztatja a panasztevőt a panasz
állásáról és eredményéről, beleértve a bírósági jogorvoslat lehetőségét a GDPR 78. cikke
szerint.

