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Adatkezelési tájékoztató 

 

Információgyűjtés 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az 

Adatkezelő: Dr. Berecz Orsolya Kft. 
Székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 77. 
Cégjegyzékszám: 09-09-023988, adószám: 24194927-2-09 

A Dr. Berecz Orsolya Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.; adószám: 
24194927-2-09; Cégjegyzékszám: 09-09-023988, nyilvántartja Dr. Berecz Orsolya 
Zsuzsa ügyvezető)  kiemelten fontosnak tartja az Ön személyiségi jogainak védelmét 
és mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságosan kezelje. 

Információkat gyűjtünk Önről, amikor regisztrál az oldalunkra, bejelentkezik a fiókjába, 
bejegyzést ír és/vagy éppen kilép a fiókjából. A gyűjtött információk között van a neve, 
e-mail címe és telefonszáma. Ezen kívül automatikusan információkat fogadunk és 
rögzítünk a számítógépéről és böngészőprogramjáról, beleértve az IP-címét, 
szoftveres és hardveres hátterét és az ön által kívánt oldalt. 

A termékeink és szolgáltatásaink nyújtása céljából más törvényes forrásokból is 
gyűjthetünk Önre vonatkozó információkat. Ilyen források lehetnek a nyilvános 
források és harmadik fél által üzemeltetett közösségi média oldalak. Az ilyen adatok a 

következőket tartalmazhatják: 

 személyes elérhetőségek; és 
 bármely olyan személyes adat, amely a harmadik fél által üzemeltetett 

közösségi oldalon (pl. Facebook) a profiljának a része és melynek megosztását 
engedélyezi az adott közösségi oldal számára (pl. név, email cím, nem, 
születési ideje, város, profilkép, felhasználónév, barátlista). A gyűjtött adatokról 
többet tudhat meg, ha meglátogatja az érintett harmadik fél által üzemeltetett 
közösségi oldalt. 

Beleegyezés 

Azáltal, hogy használja az oldalunkat, hozzájárul adatvédelmi irányelveink 
betartásához. 

Információ–felhasználás 

Bármely általunk gyűjtött információ felhasználható: 

 A felhasználói élményének perszonalizálására, valamint az egyéni igényeihez 
történő alkalmazkodásra 

 A hirdetési tartalmak testreszabásához 
 Weboldalunk fejlesztésére 
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 Felhasználói szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk minőségének javítására az 
Ön e-mail útján történő megkereséséhez 

 Versenyen, promócióban vagy felmérésen történő részvételhez 

Értelmező fogalmak 

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján 
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes 
személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosit́ó jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint 
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat; 

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes 
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését 
kéri; 

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbit́ása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 
készit́ése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

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

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges; 
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából; 
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 
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14. 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; 

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése 
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést 
is – adatok feldolgozását végzi; 

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton 
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a 
működése során ez az adat keletkezett; 

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga 
teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon 
közzéteszi; 

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

E–kereskedelmi adatvédelem 

Mi vagyunk az egyedüli tulajdonosai az oldalon gyűjtött információknak. Az Ön 
személyi azonosításra alkalmas információit nem adjuk ki, nem cseréljük el, nem 
transzferáljuk vagy adjuk át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, az Ön 

engedélye nélkül. 

Harmadik félre irányuló vonatkozások 

Nem adjuk el, nem kereskedünk és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek 
a személyazonosításra alkalmas információit. Ez alól kivételt képeznek azon harmadik 
felek, akik részt vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, 

mindaddig amíg ezen felek bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat. 

Hiszünk benne, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha kutatási, 
preventív, illegális aktivitással kapcsolatos, feltételezhetően csalással kapcsolatos, 
vagy olyan szituációkról van szó, melyek veszélyeztethetik bárkinek a fizikai épségét, 
a weboldal használatának szabályosságát vagy éppen másféle – jogilag 

meghatározott – okból van szükség rájuk. 

A nem privát információk viszont kiadhatók harmadik fél számára, marketing, hirdetési 
vagy egyéb célú használatra. 

Információ–védelem 

A biztonsági intézkedések széles palettáját alkalmazzuk, hogy fenntartsuk személyi 
információinak biztonságát. Továbbá csupán az olyan alkalmazottak, akiknek speciális 
munkát kell végeznie, (például számlázási vagy ügyfélszolgálati) kapnak hozzáférést 
a személyazonosításra alkalmas adatokhoz. Azon számítógépek/szerverek, melyeket 
személyazonosításra alkalmas információk tárolására használnak, biztonságos 
környezetben vannak tartva. 
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Használunk–e cookie–kat? 

Igen. Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy jobb felhasználói élményt 
nyújthassunk és a böngészés is biztonságos legyen. A Cookie-jaink javítják a 
hozzáférést a weboldalunkhoz és segítenek azonosítani az ismétlődő látogatókat. 
Ezen felül, a cookie-jaink javítják a felhasználói élményt, azáltal, hogy követik a 
felhasználókat és az érdeklődési körüket. Ez a cookie használat mindazonáltal 
semmilyen módon nem kapcsolódik az oldalunkon fellelhető személyazonosításra 
alkalmas információkhoz. Amennyiben szeretnéd letiltani a sütik használatát, azt a 

böngésződben teheted meg a következő módon: 

Firefox: A tájékoztatást itt olvashatod 

Google Chrome: A tájékoztatást itt olvashatod 

Internet Explorer: A tájékoztatást itt olvashatod 

Safari: A tájékoztatást itt olvashatod 

Cookie–k (sütik) kezelése 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 
webshop/weboldal cookie adatkezelése körében a következőket: 

1. a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

1. Weboldalakra/honlapokra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett 
munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és 
„biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes 
hozzájárulást kérni az érintettektől. 

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

3. Az érintettek köre: A weboldalt/honlapot látogató valamennyi érintett. 
4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, az érdeklődési kör és az 

esetleges megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon 
követése. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés 
időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, 
minden más cookie esetében 30 napig tart, utána törlésre kerül. 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
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7. 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. 

1. 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. 

2. A weboldal/honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és Adwords 
szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata 
során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett 
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb 
információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ 

3. A weboldal/honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A 
remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal/honlap 
azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns 
hirdetéseket jelenit́sen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb 
webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók 
megjelöléséhez. A weboldalt/honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket 
a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is 
olvashatnak az alábbi 
címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.go
ogle.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a 
remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott 
ajánlatok a Szolgáltatótól. 

Hírlevél, DM tevékenység 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és 
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb 
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus 
levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. 

2. Továbbá Ügyfél/Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez 
szükséges személyes adatait kezelje. 

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az 
esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – 
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem 
keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az 

üzenetben lévő linkre kattintva. 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 
hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket: 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 

https://www.google.hu/policies/privacy/ads/
https://www.google.hu/policies/technologies/ads/
https://support.google.com/analytics/answer/2700409
https://support.google.com/analytics/answer/2700409
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d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) 
dátum, időpont. 

3. Az érintettek köre: A hiŕlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
4. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, 

push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális 
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett 
bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hiŕlevélről. 

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban 
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes 
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám 
címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak 
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az 
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

Facebook 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a 
weboldal/honlap adattovábbit́ási tevékenysége körében a következőket: 

1. a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon 
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com 
közösségi oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra 
való kattintással) a weboldalt/honlapot. 

4. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlap egyes 
tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a 
megosztása, illetve „lájkolása”. 
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5. Az adatkezelés időtartama, 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 a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat 
az érintett. 

6. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés 
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a 
facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: 
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), 
(http://www.facebook.com/about/privacy/) 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai 

kezeléséhez a Facebook.com weboldalon. 

Adatbiztonság 

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és 
végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakit́ani azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi 
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbit́ás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosit́ani kell, hogy a 
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel 
megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan 
személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának 
megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapit́hatóságát, hogy a 
személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek 
továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és 
megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az 
automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar 
esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás 
során fellépő hibákról jelentés készüljön. 

6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló 
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a 
technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás 
közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét 
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

Adathordozhatósághoz való jog 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
https://www.facebook.com/about/privacy/
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A GDPR 20. §-a szerint az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott adatait megkapni: 

 tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
 jogosult más adatkezelőhöz továbbítani 
 kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez 

technikailag megvalósítható 
 kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett 

adatkezelés 

Ez egy új, a saját adatok feletti rendelkezést erősítő jogintézmény, mely akkor 
gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az 

adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli. 

Jogorvoslat 

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

1. a)  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 
ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

2. b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

3. c)  törvényben meghatározott egyéb esetben. 

1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága 
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 
az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak 
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért 
egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz 
fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 

2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Leiratkozás, adattörlés 

Az Ön által megadott e-mail címet használjuk a rendeléseivel kapcsolatos információk 
és frissítések, az esetenkénti céges hírek, a termékinformációk stb. megküldésére. Ha 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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egy napon úgy dönt, hogy le akar iratkozni a további e-mailek fogadásáról, ebben 

segítséget nyújt az e-mailjeink végén megtalálható részletes útmutatás. 

Továbbá, ha szeretné töröltetni vagy módosítani az adatait, az alábbi e-mail címen 
kérheti: drbereczorsolya@gmail.com  

A törlésre és módosításra irányuló kérelmekre 5 munkanap alatt válaszolunk. 

mailto:drbereczorsolya@gmail.com

