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ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

Bevezetés 

A CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: „Adatkezelő” és „Szolgáltató”) elismeri és tiszteli az Alaptörvény VI. cikk (3) 

bekezdésébe foglalt alapvető jogokat és elkötelezett a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő 

kezelése és védelme tekintetében. Ennek megfelelően jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: 

„Szabályzat”) célja egy olyan szabályzat megalkotása, amely megfelel a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak és garanciát nyújt az érintett személyek személyes adatainak megfelelő védelmére. 

A Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés során a Szolgáltató az adatkezelést a megfelelő belső 

szabályok, technikai és szervezési intézkedések biztosításával – úgy végzi, hogy az minden 

körülmények között megfeleljen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 - (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 (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „Rendelet”) szóló rendelet – továbbá az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

„Infotv.”) rendelkezéseinek. 

Jelen Szabályzat hatálya a Szolgáltató http://pay-station.hu honlapját (a továbbiakban: „Pay-Station 

Weboldal”) használó és arra regisztráló személyekkel személyes adatai kapcsán való adatkezelésekre 

terjed ki.  

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és 

adatkezelésekre, melyek a Pay-Station Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik 

személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk 

közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.  

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók 

szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Pay-Station Weboldalon található hivatkozás vezet.  

A Szabályzat hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek 

tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a felhasználó a Pay-Station Weboldalról értesült. Az 

ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatóban 

foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget 

nem vállal. 

I. Adatkezelő 

Név: CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: Magyarország, 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48. 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-042150 

Adószám: 10821886-2-41 

Email: laszlo.marki@cardnet.hu 

mailto:laszlo.marki@cardnet.hu


I. Alapfogalmak 

a) 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 adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése; 

c) Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

d) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

e) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

f) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

g) 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; 

h) Szerződő Fél: Pay-Station Weboldal szolgáltatásként való igénybevevője 

 

II. Technikai adatok és Cookie-k 

A Szolgáltató informatikai rendszere automatikusan rögzíti a Pay-Station Weboldalat használó személy 

(továbbiakban: „Felhasználó”) számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes 

esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így 

rögzített adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói 

hozzájárulások esetét kivéve - egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése 

kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által 

üzemeltetett Pay-Station Weboldalon makrók / cookie-k („sütik”) működnek, ideértve többek között, 

de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.   

A cookie-k lehetővé teszik a Pay-Station Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A 

cookie-k a Szolgáltatót, mint a Pay-Station Weboldal üzemeltetőjét segítik a Pay-Station Weboldal 

optimalizálásában, abban, hogy a Pay-Station Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának 

megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy: 

- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új 

oldalra lép, 

- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, 

- elemzik a Pay-Station Weboldal használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk 

felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a 

Felhasználó elvárásai szerint működjön, a Felhasználó könnyen megtalálja a keresett 

információt, és 

- figyelemmel kísérik a Szolgáltató hirdetéseinek hatékonyságát.   



- Amennyiben a Pay-Station Weboldalon az Szolgáltató külső webes szolgáltatások segítségével 

jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem 

az Szolgáltató felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső 

domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó 

szabályzatok adnak tájékoztatást. 

- Az Szolgáltató a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook 

útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.  

- A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa 

mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek 

általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k 

alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Pay-Station 

Weboldal működése nem teljes értékű. 

- Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít 

a különböző böngészőkben történő beállításokban.   

III. A Szerződő Fél adatainak rögzítése 

A Szerződő Fél a Pay-Station Weboldalon történő regisztrációval egyidejűleg adott nyilatkozatával 

hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatai rögzítésre kerüljenek a Szolgáltató 

rendszerében. 

Az adatokat a Szolgáltató a hatályos magyar Info tv. szerinti előírásoknak megfelelően kezeli. 

IV. Érintett adatainak kezelése 

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Pay-Station Weboldalon regisztráció során megadott 

adatait üzletmenete során használja. A Szolgáltató az Érintett adatait egyedileg is felhasználhatja, amely 

kizárólag a szerződéses kapcsolat és szolgáltatások továbbfejlesztésére használható fel. 

A Szerződő Fél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Pay-Station rendszerben levő 

adatokat az Elfogadó részére adatkezelés és adatmegőrzés céljából átadhatja. 

V. Kezelt adatok köre 

A Szolgáltató a regisztrációt követően a következő adatokat kezeli: 

– Kártya száma (Cardnumber) 

– CVC kód 

– Lejárati dátum (ExpirationDate) 

– Kártyabirtokos neve (CardOwnerName) 

– Összeg (Amount) 

Egyéb adatok (kötelező): 

– Email cím 

- Telefonszám 

- Lakhely cím 

- Születési dátum 



VI. Adatfeldolgozás és adattovábbítás 

1. Adatfeldolgozó 

1.1. A Szolgáltató az Adatkezelés során meghatározott esetekben jogosult Adatfeldolgozók 

igénybevételére. 

1.2. A Szolgáltató Adatfeldolgozói számára adatfeldolgozói szerződések alapján, az ott megjelölt 

módon adja át a szükséges adatokat. 

1.3. Az Adatfeldolgozók: 

Megnevezés: Elfogadó 

Név: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19. 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-174466 

Adószám: 24386106-2-42 

Könyvvizsgálatért felelős személy: Maár Nóra 

E-mail:  

 

Megnevezés: Könyvvizsgáló 

Név: MS City Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 36. II. em. 6. 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-986245 

Adószám: 23952771-2-41 

E-mail: n.maar@mscity.hu 

 

2. Adattovábbítás 

2.1. A Szolgáltató az adatot továbbítja az alapítójának, állami ellenőrző szervnek vagy jogszabály 

kötelezése alapján a jogszabályban foglalt címzettnek. 

2.2. A Szolgáltató nem továbbítja a Személyes adatokat Magyarországon kívülre.  

VII. Adatbiztonság 

 

1. Az adatbiztonság keretében Szolgáltató az Info tv. rendelkezései szerint biztosítja, hogy 

a kezelt adatok kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők, az adatok hitelessége 

és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés 

ellen védettek. 

mailto:n.maar@mscity.hu


 

2. Szolgáltató a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik 

az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek keretében felállított védelmi szint az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet 

képvisel. 

 

3. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai 

rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférési jogosultsággal rendelkező személyek 

üzemeltethetik. 

 

4. A Szolgáltató a további adatbiztonsági intézkedéseket biztosítja: 

 

a. az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadását az eszközök biztonságos, illetéktelenektől védett helyen történő 

tárolásával, illetve munkavállalói őrizetben tartásával, 

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozását, 

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozását, 

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 

történő használatának megakadályozását, 

e. azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a feladataik 

elvégzéséhez szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

f. azt, hogy naplózás útján ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes 

adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy 

továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

g. azt, hogy naplózás útján utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely 

személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 

történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 

megakadályozását, 

i. azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 

j. azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról naplózás és munkavállalói jelentés formájában jelentés készüljön, továbbá a 

tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. 

 

5. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében az  

Adatkezelő megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 

- kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 

érintetthez rendelhetők. 

 



6. A Szolgáltató az általa kezelt személyes az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a 

véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

7. A Szolgáltató, mint munkáltató valamennyi munkavállalóját kötelezi a személyes 

adatok védelme érdekében a jelen szabályzatban foglaltak betartására. A személyes adatokhoz 

való hozzáférés a Szolgáltató munkavállalói által a jelen szabályzatban foglaltak szerint 

lehetséges.  

 

8. A Szolgáltató a személyes adatok tárolására is szolgáló informatikai rendszert tűzfallal 

védi és vírusvédelemmel látja el. A Szolgáltató által üzemeltetett informatikai rendszer 

biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és 

csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük 

van. 

 

9. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes 

ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat 

tartalmazó iratokat a Szolgáltató biztonságosan elzárva tartja, azokhoz kizárólag azon 

munkavállaló férhet, akinek ezen adatok kezelése és adatfeldolgozóhoz való továbbítása 

munkaköri kötelezettsége. 

 

10. A Szolgáltató automatizált adatkezelést, adatfeldolgozást nem végez, így az érintetteket 

az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg. 

 

11. A Szolgáltató biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő 

fizikai védelmét.  

 

12. Az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és 

ezeket folyamatosan elemzi adatvédelmi incidensek késdelem nélküli észlelése és kezelése 

érdekében. 

 

VIII. Adatvédelmi incidensek 

 

1. Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

1.1. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az 

Szolgáltató által kijelölt személy feladata.  

 

1.2. Amennyiben a Szolgáltató bármely munkavállalója adatvédelmi incidens bekövetkeztét, vagy 

annak veszélyét észleli, értesíteniük kell erről az erre kijelölt személyt. 

 

1.3. Az adatvédelmi incidens észlelése bejelenthető a felelős e-mail címén: info@pay-station.eu  

 



1.4. Adatvédelmi incidens bejelentésére első sorban az érintett és a Szolgáltató munkavállalói 

jogosultak, azonban bárkitől érkezik az adatvédelmi incidens bejelentése, azt kötelező megfelelően 

kivizsgálni. 

 

1.5. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Szolgáltató igazgatója haladéktalanul megvizsgálja 

a bejelentést. Ennek során meghatározza a tényállást és eldönti, hogy valódi incidensről, vagy téves 

riasztásról van szó. 

 

1.6. Az érdemi döntésben meg kell állapítani:  

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

d. a kompromittálódott adatokkal érintettek körét,  

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

 

1.7. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be 

kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó 

bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és 

a jogszerű működés visszaállítását. 

 

2. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

 

2.1. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

a. az érintett személyes adatok körét,  

b. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

c. az adatvédelmi incidens időpontját,  

d. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

e. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

f. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

 

2.2. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a jelen fejezet 1.6. 

pontban meghatározott döntés meghozatalától számított 5 évig meg kell őrizni. 

 

IX. Az Érintett jogai 

 

1. Az érintett megfelelő tájékoztatáshoz való joga 

A Szolgáltató jelen Szabályzatot folyamatosan elérhetővé teszi és az érintettnek külön kérésre egyedileg 

is megküldi. A Szabályzat célja, hogy az érintetteket nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés 

megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 

az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett Személyes 

adatait a Szolgáltató milyen jogalapon kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 



lehetőségeire is. Ezen túl az érintett rendelkezésére kell bocsátani a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti 

információkat. 

 

2. Előzetes tájékoztatáshoz való jog 

 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

 

2.2. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Szolgáltató a személyes 

adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk 

mindegyikét: 

a. a Szolgáltatónak, mint Adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

b. a Személyes adatok kezelésének célja és jogalapja; 

c. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos 

érdekei; 

d. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

e. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontja; 

f. az Érintett jogainak felsorolása, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint, hogy 

joga van az adathordozáshoz; az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a 

hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; a 

felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g. a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 

vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a 

személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel 

járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

h. a Szolgáltató az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 

 

2.3. Ha a Szolgáltató a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintetteket erről az eltérő célról 

és minden, a fentiek szerint releváns kiegészítő információról. 

 

3. Az Érintett hozzáférési joga 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  

 

4. Helyesbítéshez való jog 



 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.  

 

5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha  

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

b. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

Adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c. az Érintett tiltakozik az adat kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e. a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

6. Az Adatkezelés korlátozásához való jog 

 

6.1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha  

a. az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a 

Személyes adatok pontosságát; 

b. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, azonban ahelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását; 

c. a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

d. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 

6.2. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 



 

7. A tiltakozáshoz való jog 

 

7.1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

Személyes adatainak közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

7.2. Amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű 

okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

 

8. Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy vele szerződéses kapcsolatban álló Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja bizonyos, a Rendeletben meghatározott jogok 

és kötelezettségek hatályát az ott meghatározott okokból. 

 

9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

9.1. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

Érintettet az adatvédelmi incidensről. 

9.2. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és 

közölni kell annak lehetséges következményeit és az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 

9.3. Az érintett tájékoztatása mellőzhető, ha: 

 

a. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás 

alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 

személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 



b. az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat 

a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé; - ilyen esetekben az 

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását. 

 

10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint 

a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet szabályait. 

 

10.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 

jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, 

vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 

10.3. A felügyeleti hatóság adatai: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) 

http://naih.hu  

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

 

11. Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 

való jog 

 

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a Személyes adatainak 

a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 

 

X. Az érintett rendelkezésére bocsátandó információk 

 

1. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

 



1.1. Ha az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjtik, az Adatkezelő a személyes 

adatok megszerzésének időpontjában az Érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információkat: 

 

a. az Adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

b. az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a az Infotv. 25/L.§ (1) 

bekezdésével összhangban nem kerül sor; 

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja a 

jelen Szabályzatbanban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos 

érdek megjelölésével; 

d. a gyűjtött személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 

e. annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat;  

f. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjairól; 

g. az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, azonban az érintettet 

adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, mert az Adatkezelő automatizált 

adatkezelést nem végez; 

h. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely 

időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

i. az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához; 

j. a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 

vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a 

személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel 

járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

k. az Adatkezelő automatizált adatkezelést nem végez; 

l. az Adatkezelő a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván 

végezni; 

 

2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől 

szerezték meg 

 

Ha a Személyes adatokat nem az Érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére 

bocsátja a következő információkat: 

a. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

b. az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére az Infotv. 25/L.§ (1) 

bekezdésével összhangban nem kerül sor; 

c. a Személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az Adatkezelés jogalapja a 

jelen Szabályzatban írtak szerint jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos 

érdek megjelölésével; 

d. az érintett Személyes adatok kategóriái; 

e. a Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; 



f. annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére nem kívánja továbbítani a Személyes adatokat;  

g. a Személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjairól; 

h. az Érintettnek joga van ahhoz, hogy kérelmezze az Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat a Személyes adatok kezelése ellen, azonban az Érintettet 

adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg, mert az Adatkezelő automatizált 

adatkezelést nem végez; 

i. az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely 

időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott Adatkezelés jogszerűségét; 

j. az Érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához; 

k. a Személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e; 

l. arról, hogy az Adatkezelő automatizált adatkezelést nem végez; 

 

3.  Az Adatkezelő a tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg: 

 

a. a Személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a Személyes 

adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; 

b. ha a Személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább 

az Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy 

c. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a Személyes adatok első 

alkalommal való közlésekor. 

 

4. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 

Adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet 

erről az eltérő célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról. 

 

5. Mellőzhető a fenti információk rendelkezésre bocsátása, ha és amilyen mértékben: 

 

a. az Érintett már rendelkezik az információkkal; 

b. az információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényelne, azonban ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő 

intézkedéseket kell hoznia az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek 

védelme érdekében; 

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy 

d. a Személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai 

titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási 

kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 

 



XI. Az érintett kérelmének előterjesztése és az Adatkezelő intézkedései 

 

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

8 napon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott 

intézkedésekről.  

 

2. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

 

3. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 

kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti. 

 

XII. Záró rendelkezések 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntéssel bármikor 

módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Szabályzat módosítása esetén feltünteti a Pay-Station Weboldalon a 

módosítást. 

 


