
A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok 

védelme  
 
Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) a felhasználók 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 személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb 

hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához 
szükségesek.  

A Szolgáltató elkötelezi magát a felhasználók személyes adatainak oly módon történő 
kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget 
tesz. A regisztráció elküldésével a regisztrált felhasználó elfogadja a Szolgáltató 
Adatkezelési és szolgáltatás igénybevételi szabályzatát. 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hírlevelek a kialakított online rendszer alapján, kizárólag 
megrendelés alapján kerülnek kiküldésre, kéretlen elektronikus hirdetést nem tartalmaz 

és a jövőben sem tartalmazhat. Amennyiben ezzel kapcsolatosan bármilyen észrevétele 
van "Kapcsolat" oldalunkon írja meg részünkre. 

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályokat tartalmazó az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2008. 
szeptember 1-jétől hatályos szabályozása alapján készült. 

1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere 

Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített 
rendelkezések az irányadóak:  
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény;  
A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;  
A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások 

adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 
253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet.  

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük 

Szolgáltatás: a munkavilaga.hu. szerverén üzemeltetett szabad hírlevél szolgáltatás 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "érintett" 
vagy "előfizető") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, 
felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a 
nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása 
és további felhasználásuk megakadályozása is; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül 
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik; 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 



Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 
illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az 
adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő 
törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 
feldolgozását végzi; 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 
lehetséges; 

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett 

tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, 
amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések 
továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés 
(vásárlás) előmozdítása érdekében. 

3. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, 
célja és az adatkezelés időtartama 

Az felhasználók személyes adatainak kezelésére a szolgáltató két esetben jogosult:  
ha az adatkezeléshez a felhasználó a regisztrációkor, vagy a szolgáltatások fennállása 
alatt bármikor hozzájárul;  
ha az adatok kezelését törvény elrendeli.  
A szolgáltató, illetve a szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett 

adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbi táblázatban található regisztrált adatokra 
terjed ki.  

személyes adat megnevezése Az 
adatkezelés 
jogcíme 

Az adatkezelés 
célja/időtartama*** 

A felhasználó neve (cégszerű 

megnevezése), címe (lakóhely, 
tartózkodási hely, székhely) 

a felhasználó 

hozzájárulása 

A szolgáltatás igénybevétele, az 

áruházban történő rendelés 
azonosítása céljából. 

A felhasználó számlázási címe 
(amennyiben eltér a 
lakhelytől/tartózkodási helytől) 

a felhasználó 
hozzájárulása 

áruház szolgáltatás 
igénybevételéhez a számlázási 
cím, amennyiben nem egyezik a 

címmel. 
. 

A felhasználó email címe a felhasználó 
hozzájárulása 

A szolgáltatás igénybevétele, az 
áruházban történő rendelés 
azonosítása céljából, tudományos, 

közvélemény vagy piackutatás, 
valamint direktmarketing 
tevékenység folytatása céljából / a 
felhasználó hozzájárulásának 
visszavonásáig. 

A felhasználó telefonszáma, 

mobiltelefon száma 

a felhasználó 

hozzájárulása 

A szolgáltatás igénybevétele, az 

áruházban történő rendelés 
azonosítása céljából, tudományos, 
közvélemény vagy piackutatás, 
valamint direktmarketing 
tevékenység folytatása céljából / a 
felhasználó hozzájárulásának 

visszavonásáig. 

Nem természetes személy 
előfizető esetén a kapcsolattartó 
személy neve és telefonszáma 

a felhasználó 
hozzájárulása  

a felhasználói szerződés 
teljesítésének az elősegítésére 
irányuló együttműködés, illetve a 
felhasználói szerződés 



figyelemmel kísérése a 

szerződésszerű teljesítés 
érdekében / a szerződésből adódó 
jogok és kötelezettségek 
elévülését követő 1 évig. 

Felhasználó hozzájárulása szerinti 
személyes adatok 

a felhasználó 
hozzájárulása 

tudományos, közvélemény vagy 
piackutatás, valamint 
direktmarketing tevékenység 
folytatása céljából / a felhasználó 
hozzájárulásának visszavonásáig 

4. A szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai 

4.1. A szolgáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és 
megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség 
teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve 

egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a szolgáltató 
adatkezelési biztosánál. 

4.2. A felhasználói szerződés megkötésével egyidejűleg a felhasználó feltétlen 
hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett szolgáltató általi adatkezelési 
gyakorlathoz. 

4.3. A szolgáltatónak a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, 
megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés 
ellen. 

4.4. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak 
védelme érdekében. 

4.5. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a 
szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár 
a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a 
szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el. 

5. A szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata 

A Szolgáltató a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott 
tevékenységek kapcsán kezeli. 

5.1. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a regisztrációt követően jogosult 
rögzíteni nyilvántartó rendszereiben. A személyes adatok kezelésének célja, a 
regisztrált felhasználók tájékoztatása. 

5.2. A felhasználó adatainak a szolgáltató nyilvántartó rendszereiben történő rögzítését 
követően a szolgáltató minden, a felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő, 
harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység 

ellátását csak a felhasználó személyes adataival, illetve ügyfélszámával történő 
azonosítást követően jogosult végrehajtani. 

Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem 

ad megfelelő bizonyosságot a felhasználó nevében jogszerűen eljáró fél személyének 
azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását 
további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek 
teljesüléséhez kötni. 

6. Reklamációkezelés / hibabejelentés 



A szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, a megkeresés formájától 

függően személyesen, telefonon vagy részletezett azonosítást követően fogadja és 
válaszolja meg. 

7. Piackutatás 

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, a díjmentesen igénybe vehető 

szolgáltatások során regisztrált személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató 
tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából 
kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik 
személyek számára továbbítsa. 

8. Egyéb 

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a 
szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználói érdekek 
figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából valamint a szolgáltatás nyújtásával és 

igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából 
felhasználja. 

Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait a szolgáltató 
az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni 
köteles. 

9. A szolgáltató adatvédelmi felelőse 

Berta János 

ügyvezető Igazgató 

Megismertem és tudomásul vettem a 1992. évi LXIII. törvény alapján az adatkezeléssel érintett 

személy jogairól és érvényesítésükről szóló tájékoztatót: 

TÁJÉKOZTATÓ 

az adatkezeléssel érintett személy jogairól és érvényesítésükről - 1992. évi LXIII. 
törvény alapján 

1.Tájékoztatáshoz való jog 

Az érintett személy a törvény alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai 
kezeléséről. (11.§/1/ a./) 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 

megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 
kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában 
megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre 
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 

téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése 
helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja 
meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás 
megtagadásának indokát közölni. /12.-13. §/ 



2. Adathelyesbítéshez és törléshez való jog 

Az árintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban 
elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. (11.§/1/ b./) A valóságnak meg nem 
felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. /14. § (1)/ 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 
b) az érintett - a tv. 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint - kéri; 
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy 

a törlést törvény nem zárja ki; 
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt; 
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. /14. §-15.§/ 

3. Tiltakozási jog 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el; 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 
megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a 

tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a 
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - 
annak közlésétől számított 30 napon belül - a törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett 
tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az 
adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat az 
adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett 
személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő 

köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a határidőn belül nem fordul 
bírósághoz. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő 
egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
/16/A. §/ 

4. Bírósági jogérvényesítés joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a tv. 16/A. § (4) bekezdésében 
meghatározott személy, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 



soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 

adatkezelő köteles bizonyítani.A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti 
bíróság az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye 
(tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, 
akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az 
adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az 
automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának 
figyelembevételére, illetve a tv. 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által 

kért adat kiadására kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító 
adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem 
érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. /17. § (1)/ 

5. Kártérítéshez való jog 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai 
adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles 
megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott 
kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az 

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A törvény szerint nem kell 
megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. /18. § (1)/J 

 


