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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja a Tisza Mozi Kft. belső adatkezelési folyamatai 

jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása. 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy elkötelezett a jogszabályi előírások betartásában és a 

természetes személyek személyes adatainak védelmében. Tevékenysége során mindent 

megtesz a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítéséért és személyes jogok 

védelméért és biztosításáért, az érintettek jogának biztosításáért. Célunk, hogy a 

vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve biztosítsuk a birtokunkba 

jutott személyes adatok kezelését, továbbá, hogy az érintetteknek az őket megillető 

jogaikról teljeskörű tájékoztatást adjunk.  

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekről az Adatkezelő  

www.tiszamozi.hu c. honlapján szintén közzétett Adatvédelmi Szabályzat, illetőleg – az 

abban közzétett ún. hyperlinkek segítségével könnyen és közvetlenül elérhetővé tett –

jogszabályok, azaz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános 

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR-rendelet”, és úgy is, mint: Rendelet), és Az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény („Infótv.”), továbbá Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi 

CVIII. törvény (a továbbiakban: E-ker.tv.) és A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

 
 

2. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége  

 
Megnevezés: Tisza Mozi Kft. 

Székhely: 5000 Szolnok, Templom u. 4 

Adószám: 10332245-2-16 

Statisztikai számjel: 10332245-5914-113-16 

Elektronikus elérhetősége: 10332245#cegkapu 

E-mail: istvan.demeter@tiszamozi.hu 

Telefon: +36 56 424910 

Fax: +36 56 420038 

Adatvédelmi tisztviselő (ha van) és 

elérhetősége 

- 

Törvényes képviselők: Demeter István ügyvezető 

 
 

3. Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok 

3.1. Kapcsolatfelvétel során megadandó személyes adatok  

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, azt a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi 

űrlap segítségével vagy a Tisza Mozi Kft. honlapján megadott 

istvan.demeter@tiszamozi.hu e-mail címre küldött e-mail segítségével teheti meg. A 

http://www.tiszamozi.hu/
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kapcsolatfelvételi űralapon személyes adatai közül a nevét, telefonszámát és az e-mail 

címét kérjük megadni.  A kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás során megadott adatok 

kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik. Amennyiben tehát Ön a honlapunkon 

keresztül személyes adatokat küld nekünk, az az Ön elküldött adatainak a jelen 

Adatkezelési tájékoztatónkban rögzített feltételeknek megfelelő kezeléséhez való 

kifejezett hozzájárulása megadását is jelenti egyben – figyelemmel arra is, hogy az 

adatküldésre lehetőséget adó minden egyes informatikai megoldás (pl. kitölthető 

űrlap, szövegdoboz, e-mail küldés lehetősége) alkalmazásánál erre felhívjuk az Ön 

figyelmét!  

Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon személyesen 

közreműködő tagjai és munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött 

üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi 

vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.  

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, 

sem nemzetközi szervezethez.  

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre Társaságunk és 

Ön között, a kommunikáció során tudomásunkra jutott személyes adatokat az adott 

szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben 

a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy 

megállapodás a Társaságunk és Ön között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció 

lezárását követően töröljük. Amennyiben nem jön létre közöttünk szerződéses 

jogviszony, Ön írásban kérheti az elküldött adatai azonnali törlését – kérésnek 

haladéktalanul eleget teszünk. 

 

3.2. Jelentkezés álláshirdetésre, önéletrajz beküldés  

Meghirdetett állásainkra a jelentkezés önéletrajz beküldésével történik. Az 

önéletrajzban személyes adatok szerepelnek, melyet a jelentkező önkéntesen küld el 

számunkra. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása 

alapján történik – a 3.1. pontban rögzítettek figyelembe vételével. Az adatok kezelése 

a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából történik. Az 

adatokat a kiválasztási folyamat lezárásáig őrizzük. Amennyiben egy esetleges 

későbbi kiválasztási folyamatban az Ön által megadott személyes adatokat meg 

kívánjuk őrizni, az ehhez kapcsolatos hozzájárulást egyértelműen kikérjük 

Öntől, és az arra adott válaszának megfelelően járunk el. Az adatokat Társaságunk 

kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ön által küldött 

önéletrajzhoz, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan javaslattételi 

vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek. Társaságunk az Ön fenti személyes adatait 

nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.  

3.3. Hírlevélhez, Direkt Marketing (DM) -tevékenységhez kapcsolódó adatok 

 



Szerkesztette: Dr. Oláh Jenő ügyvéd 

A jelen adatkezelési tájékoztatás része, vagy egésze csak az ő engedélyével használható fel –  

minden jog fenntartva! 

www.drolahjeno-ugyved.hu 

Hírlevél esetében az Adatkezelő kizárólag a levelezőlistára feliratkozott látogató e-mai címét 

őrzi meg. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása – az adattárolás az 

érintett visszavonó nyilatkozatáig történik. A személyes adatok kezelésének célja:  

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 

2. Reklámanyag küldése  

 

 

3.4. Cookie, Google Analytics, Facebook  

3.4.1.1. Cookie / Süti 

A cookie / süti betűből és számokból álló információcsomag, amelyet az 

internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hoz létre a 

webböngésző segítségével, ha ez a böngészőben engedélyezve van.  

 

3.4.1.2. Cookie-k főbb funkciói: 

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről 

 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra 

kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra 

begépelni őket; 

 megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az 

adott weboldal használatát; 

 szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását; 

 általában javítanak a felhasználói élményen. 

 

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai: 

 

 felhasználó azonosítás 

 az egyes munkamenetek azonosítása 

 hozzáférésre használt eszközök azonosítása 

 bizonyos megadott adatok tárolása 

 nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása 

 analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása 

 

3.4.1.3. Munkamenet sütik - session cookie 

 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen 

böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az 

ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a 

munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e 
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fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt 

más eszközről. 

 

3.4.1.4. Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie 

 

Adatkezelő a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél 

sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az 

Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók 

hogy használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a 

felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén 

lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, 

annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

 

3.4.1.5. Sütik letiltásának-, szabályok beállításának  lehetősége 

 

Önnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok 

beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a 

használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános 

tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző 

„Segítség/Help” menüjében találhatóak meg: 

 sütik általános tiltása; 

 sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként 

kérdezzen rá, stb.); 

 egyenként letiltani; 

 egyenként, vagy csoportosan törölni; 

 egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni. 

 

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenység meggátolható, a korábbi 

látogatások során elhelyezett adatfájlok törölhetőek, ennek pontos módjáról a 

böngészők útmutatója nyújt segítséget: 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Edge 

  

3.4.2. Google Analytics 

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy 

segítse az online felületek használatának elemzését. Ezekben csak az adott 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
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aloldal/oldalak meglátogatásának tényét és idejét tárolják, semmilyen más 

információt nem, így a felhasználó nem is azonosítható általuk. A felhasználóról 

az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a 

Google Ads a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja. A 

többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A fenti 

szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által 

történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott 

tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett 

tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások 

nyújtására használják. Ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és 

idejét tárolják, semmilyen más információt nem. További információ valamint a 

Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 

www.google.de/policies/privacy/ 

Önnek lehetősége van annak megakadályozására, a Google Analytics bármely 

weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, a következő bővítmény 

használatával: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra 

szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett 

tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a 

felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő 

összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha Ön nem 

szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan 

jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével a hirdetések személyre szabása 

kikapcsolható. 

 

3.4.3. Facebook 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés 

készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa 

részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook 

remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak ajánlatokat, 

hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista 

nem alkalmas személyazonosításra.  

A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt 

találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

 

Az Adatkezelő igénybe veszi a 

 Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely 

részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA) -Google Analytics, Google Ads, Youtube-; 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
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 és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 

2, Ireland), webanalitikai szolgáltatását. 

 

3.5. Technikai adatok  

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során 

többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat 

a rendszer, az Ön külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos 

esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Ön személyének azonosítására 

közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így 

az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem 

készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A 

technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá. 

 

3.6. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések  

 

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott 

hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása 

kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. 

Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az 

esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és 

visszaállíthatatlanul töröljük.  

 A Facebook oldal esetén visszavonhatja az oldal lájkolásának megszüntetésével, 

privát üzenet és komment esetén annak törlésével. 

 
4. Az adatkezelés célja, jogalapja 

4.1. Általános adatkezelési irányelvek  

A Társaság a 0. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, 

minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, 

a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban felsorolt jogszabályok szerint 

végzi. A személyes adatok kezelése minden esetben az Ön önkéntes hozzájárulásával 

történik, amely hozzájárulást Ön bármikor jogosult visszavonni. 

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos 

esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben 

leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben 

Adatkezelő gondoskodik az Ön értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai 

ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten. 

 

4.2. Az adatkezelések jogalapját adó jogszabályok 
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Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi: 

 az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről,  

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 

 
 
 

Adatkezelés 
A kezelt 

személyes 
adatok köre 

Az érintettek 
köre 

Az adatkezelés 
célja 

Az 
adatkezelés 
időtartama 

Az 
adatfeldolgozás 

jogalapja 

Kamerafelvétel a 
mozi területén 

a kamera 
látószögébe 
kerülő 
személyekről 
készült 
képmáskészítése  
és videó-film 
felvétele 

Mindenki aki a 
mozi-
helyiségekben 
üzemelő a 
kamerák 
látószögébe kerül 

Egyrészt 
vagyonbiztonság, 
 
másrészt a 
vetített filmekről 
történő illegális 
felvételek 
megelőzése és 
kiszűrése – ami a 
filmforgalmazók r 
észéről elvárás és 
feltétel a film 
vetítéséhez 

30 naptári nap 

az érintett 
hozzájárulása az, 
Info. tv. 5.§ (1) b.) 
pontja, a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján 
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Kapcsolatfelvételi 
űrlap kitöltésekor 
megadott 
személyes adatok 

Név, 
telefonszám, e-
mail cím 

Kapcsolatfelvételi 
űrlapot kitöltők 

Kapcsolatfelvételi 
űrlap kitöltésével 
érkezett 
megkeresések 
kezelése. 

Az érintett 
személy 
hozzájárulásának 
visszavonásáig, 
ennek hiányában 
az adatokat az 
Adatkezelő a 
kommunikáció 
időpontját 
követően, a Ptk. 
6:22. § alapján 5 
év múlva törli. 

az érintett 
hozzájárulása az, 
Info. tv. 5.§ (1) b) 
pontja, a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján 

Álláshirdetésre 
vagy adatbázisba 
történő 
jelentkezés 

Név, e-mail cím, 
telefonszám és 
az 
Önéletrajzban 
szereplő egyéb 
személyes 
adatok. 

Meghirdetett 
állásra vagy 
adatbázisba 
jelentkezők 

Időszakosan 
meghirdetett 
állásra vagy 
adatbázisba 
történő 
jelentkezések 
kezelése 
önéletrajz 
beküldésével. 

A kiválasztási 
folyamat 
lezárásáig. 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása. 

Hírlevél 

 A hírlevélre 

feliratkozott 

személy e-mail-

címe 

Akik a Társaság 

www.tiszamozi.hu 

c. honlapján a 

hírlevélre 

feliratkoztak 

Az adatkezelő 

társaság a 

feliratkozottakat 

értesíti az érkező 

új filmekről, 

kulturális 

eseményekről, 

rendezvényekről 

A hírlevélről 

való leíratkozás 

kéréséig 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása. 

 

5. Az adatok tárolása és biztonsága 

http://www.tiszamozi.hu/
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Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett 

informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során 

gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági 

alap-attribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok: 

 sértetlenségéről, az adat eredetisége, változatlansága biztosított; 

 bizalmasságáról kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó 

mértékben férnek hozzá; 

 rendelkezésre állásáról, az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az 

elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra 

üzemkészen rendelkezésre áll. 

Az adatbiztonsági előírásokat és az általunk alkalmazott megoldásokat a honlapunkon 

közzétett Adatvédelmi szabályzatunk 5. pontja tartalmazza. Ezen belül az 5.1. pont 

tartalmazza a technikai előírásokat. 

 
 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak 

megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső 

szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos 

műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő 

az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem 

adja át. Az Humán-erőforrás jellegű adatbiztonsági előírásokat a honlapunkon 

közzétett Adatvédelmi szabályzatunk 5.2. pontja tartalmazza.  

 

A személyes adatokhoz hozzáférők személye: 

Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve az alább megnevezett 

tárhelyszolgáltató férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében 

Adatkezelő / 
Adatfeldolgozó 

A kezelt 
személyes 

adatok köre 

Az 
érintettek 

köre 

Az adatkezelés 
célja 

Az 
adatkezelés 
időtartama 

Az 
adatfeldolgozás 

jogalapja 

Tisza Mozi Kft. 

kamerafelvételeken 
látható arckép, 
testmozgásról 
készült velvétel 

Az 
ügyfelek, 
látogatók 
köre. 

Egyrészt 
vagyonbiztonság, 
 
másrészt a 
vetített filmekről 
történő illegális 
felvételek 
megelőzése és 
kiszűrése – ami a 
filmforgalmazók r 
észéről elvárás és 
feltétel a film 
vetítéséhez 

30 naptári nap 

az érintett 
hozzájárulása az, 
Info. tv. 5.§ (1) b.) 
pontja, a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés 
a) pontja alapján 
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Tisza Mozi Kft. 

Név, telefonszám, 
e-mail cím, 
önéletrajzban 
megadott egyéb 
személyes adatok 
 
. 

Az 
ügyfelek, 
látogatók 
köre. 

Információnyújtás 
Érdeklődések, 
álláshirdetésere 
és adatbázisba 
történő 
jelentkezések 
kezelése 

Az érintett 
személy 
hozzájárulásának 
visszavonásáig 
ill. a kiválasztási 
folyamat végéig 

az érintett 
hozzájárulása, 6. 
cikk (1) bekezdés 
a) és f) pont és a 
gazdasági 
reklámtevékenység 
alapvető 
feltételeiről és 
egyes korlátairól 
szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6. § 
(5) bekezdése: 

Tárhely-
szolgáltató: 
WEBHU Kft. 
5000 Szolnok, 
Ady E u. 12.  

Az érintett által 
megadott 
valamennyi 
személyes adat. 

A 
weboldalt 
használó 
valamennyi 
érintett. 

A weboldal 
elérhetővé tétele, 
megfelelő 
működtetése. 

Az adatkezelő és 
a tárhely-
szolgáltató 
közötti 
megállapodás 
megszűnéséig, 
vagy az 
érintettnek a 
tárhely-
szolgáltató felé 
intézett törlési 
kérelméig tart az 
adatkezelés. 

a GDPR, 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja, 
illetve az 
elektronikus 
kereskedelemi 
szolgáltatások, 
valamint az 
információs 
társadalommal 
összefüggő 
szolgáltatások 
egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 
13/A. § (3) 
bekezdése. 

 
Könyvelő: 
Könyvvezetés 
Szolgáltató Bt. 
5000 Szolnok, 
Boldog Sándor 
István körút 26. 
2- em. 4. 

 

Név, számlázási 
név, számlázási 
cím. 

Az ügyfelek 
köre. 

Könyvelési 
feladatok 
ellátása. 

A számvitelről 
szóló 2000. évi 
C. törvény 169. § 
(2) bekezdése 
alapján 8 év. 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja, 
illetve az 
elektronikus 
kereskedelemi 
szolgáltatások, 
valamint az 
információs 
társadalommal 
összefüggő 
szolgáltatások 
egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi 
CVIII. törvény 
13/A. § (3) 
bekezdése. 

 

7. Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

 

Ön az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között –a 

következőkben leírt jogokkal élhet: 
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7.1. Hozzáféréshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: 

 az adatkezelés céljai;  

 az Ön személyes adatainak kategóriái;  

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve 

a nemzetközi szervezeteket;  

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

 az Ön joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint 

az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;  

 panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz; 

 ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ;  

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható 

következményekkel jár.  

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 

példányban az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az 

Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat 

fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat 

széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha Ön másként kéri, 

a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül. 

 

7.2. Helyesbítés joga 

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára. 

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást az Adatkezelőnek mielőbb 

jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak 

érvényesülését.  

7.3. Törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi 

indokok valamelyike fennáll: 
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 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezeltük;  

 Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja;  

 Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre;  

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából;  

 a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az 

Adatkezelőre átruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából;  

 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

 Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy 

statisztikai célból;  

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

 az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy  

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.  
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 

7.5. Adathordozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik 

adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes 

adatait az Adatkezelő közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg 
 

7.6. Tiltakozás joga  

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 
 

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve 

joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
 

7.8. Visszavonás joga 

Ön jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor 

visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

7.9. Jogorvoslati lehetőségek 

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül 

kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén 

Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságot. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége: 

 

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  



Szerkesztette: Dr. Oláh Jenő ügyvéd 

A jelen adatkezelési tájékoztatás része, vagy egésze csak az ő engedélyével használható fel –  

minden jog fenntartva! 

www.drolahjeno-ugyved.hu 

Tel: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

 

8. Egyéb rendelkezések 

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet 

megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen 

esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely 

az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges. 

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekről az 1.) pontban 

megnevezett jogszabályok és Adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat kell alkalmazni. 

 

A GDPR-rendelet teljes szövege az EU összes hivatalos nyelvén megtekinthető a 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 c. link alatt. 

 

Az Infótv. teljes szövege a magyar nyelven megtekinthető 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV  c. link alatt.  

 

Az E-ker.tv. teljes szövege a magyar nyelven megtekinthető 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV 

  c. link alatt.  

 

A Ptk. teljes szövege a magyar nyelven megtekinthető 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357520 

c. link alatt.  

 

 

Hatályosítva és a honlapon közzétéve: 

 

Szolnok, 2019. június 20. napján. 

 

      ……………………………… 

      Demeter István ügyvezető 

         Tisza Mozi Kft. 

 

 

http://www.naih.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100108.TV
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357520

