
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

I. BEVEZETÉS 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

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

CXII. törvény előírásai alapján a személyes adat kezelőjének az érintett részére – tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva – tájékoztatást kell nyújtania az adatkezelésre vonatkozóan, valamint elő kell 

segítenie az érintett jogainak gyakorlását. 

 

A Transinvest-Budapest Kft. http://transinvest.hu címen elérhető honlapjának látogatója, a 

honlap megtekintésével, valamint a honlapon elérhető szolgáltatások és funkciók 

igénybevételével (pl. üzenetküldés, regisztráció stb.) elfogadja és kifejezetten hozzájárul 

ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat – az érintett és a Szolgáltató között 

létrejövő jogviszony jellege (pl. kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés stb.) által meghatározott 

célból és ideig – a Transinvest-Budapest Kft. nyilvántartsa és kezelje. 

 

A Transinvest-Budapest Kft. adatkezelési tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes 

adatok védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 

adatkezelésre. 

 

 

II. A TÁJÉKOZTATÓBAN ELŐFORDULÓ FOGALMAK 

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a Zajköz Kft. nevében személyes adatokat kezel; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

http://transinvest.hu/


adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e; azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság 

 

 

III. ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK 

 

1. A honlap fenntartója 

Cégnév: Transinvest-Budapest Kft. 

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b. 

Levelezési cím: 1581 Budapest, Pf. 96. 

Cégjegyzékszám: 01-09-063800 

Adószám: 10322837-2-42 

Képviselő: dr. Léderer Károly, ügyvezető igazgató 

Telefonszám: +36 1 252 1577 

Fax: +36 1 252 3577 

e-mail: trinvest@transinvest.hu 

Web: www.transinvest.hu 

 

2. A honlap tárhelyszolgáltatója 



A honlap tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett 

előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő 

tájékoztatást adjuk: 

A Transinvest-Budapest Kft. a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz 

igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a 

vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat. Az 

általa végzett adatkezelési művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

Cégnév: INTEGRITY Informatikai Kft. 

Székhely: Székesfehérvár 

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Cégjegyzékszám: 07-09-003739 

Adószám: 11115139-2-07 

e-mail: info@integrity.hu 

Web: www.integrity.hu 

 

 

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

1.1 A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül, ha az érintett a 

Transinvest-Budapest Kft. internetes honlapjának (www.transinvest.hu) megtekintése során 

arról jelölőnégyzet bejelölésével jóváhagyólag nyilatkozik, vagy az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre irányuló technikai 

beállításokat hajt végre. Hozzájárulásnak minősül továbbá minden olyan egyéb nyilatkozat 

vagy cselekedet is, amely egyértelműen jelzi az érintett hozzájárulását személyes adatainak 

tervezett kezeléséhez. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem 

minősül hozzájárulásnak. 

1.2 A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. 

1.3 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Transinvest-

Budapest Kft. a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

 

2. Az érintett jogainak elősegítése 

A Transinvest-Budapest Kft. valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett 

jogainak gyakorlását. 

 

 



V. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TRANSINVEST-BUDAPEST KFT. HONLAPJÁN, 

TÁJÉKOZTATÁS COOKIE-K ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

A honlap látogatóját tájékoztatni kell a cookie-k alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag 

elengedhetetlenül szükséges munkamenet cookie-k kivételével – a hozzájárulását kell kérni. 

 

1. Általános tájékoztatás a cookie-król 

A cookie egy olyan adat, amit a weboldal küld a látogató böngészőjének annak érdekében, 

hogy az eltárolja és később – ugyanannak a weboldalnak az ismételt felkeresésekor – 

betöltse a tartalmát. A süti érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de akár korlátlan ideig is. 

A cookie-k alapvető célja a felhasználói élmény fokozása, a weboldalak használatának 

gördülékenyebbé tétele. A cookie-k ugyanakkor lehetővé tehetik a felhasználó követését a 

meglátogatott weboldal üzemeltetője által, vagy más, olyan szolgáltató által, akinek a 

tartalma be van építve a meglátogatott oldalban (például Facebook, Google Analytics). 

Vagyis a cookie-k alkalmasak lehetnek felhasználói profil alkotására, ebben az esetben pedig 

a cookie tartalma személyes adatnak tekinthető. 

A cookie-k használatát nem kötelező elfogadni, emellett a böngésző beállításai bármikor 

visszaállíthatók annak érdekében, hogy az elutasítsa az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a 

rendszer éppen egy cookie-t küld. Bár a legtöbb böngésző alapértelmezett beállításban 

automatikusan elfogadja a sütiket, általában van mód az automatikus elfogadás 

kikapcsolására, és annak beállítására, hogy a böngésző minden alkalommal felajánlja a 

választás lehetőségét. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken 

tájékozódhat: 

 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-
tiltasa-amit-weboldak-haszn 

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-
privacy-faq 

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy a cookie-k nélkül bizonyos 

webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni. 

 

2. A cookie-k fajtái 

2.1 Munkamenet cookie-k: ezek a feltétlenül szükséges cookie-k, amelyek nélkül az oldal 

nem tud funkcionálisan működni, az oldal szolgáltatásainak igénybevétele lehetetlen. Ezek a 

cookie-k ideiglenesen aktiválódnak a böngésző megnyitásának pillanatától annak bezárásáig. 

Amikor a böngésző bezáródik, a munkamenet cookie-k törlődnek. Az ilyen cookie-k nem 

tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, amelyek marketing célra felhasználhatóak, pl. hogy 

milyen oldalakat látogatott meg. 

2.2 Használatot elősegítő cookie-k: azok a cookie-k, amelyek megőrzik a felhasználó 

választásait, pl. holgy milyen formában szeretné látni az oldalt. Ezek tulajdonképpen a 

cookie-kban tárolt beállítási adatokat jelentik. 

2.3 Teljesítményt biztosító cookie-k: ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó 

weboldalon belüli viselkedéséről, az ott eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően 

harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik), és 

felhasználói profilalkotásra alkalmasak. 

Bővebb információ a Google Analytics cookie-król: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Bővebb információ a Google AdWords cookie-król: 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

 

3. A Transinvest-Budapest Kft. honlapján alkalmazott sütik, és a honlap felkeresése során 

létrejövő adatok 

Honlapunk kizárólag ún. munkamenet cooki-kat használ, amelyek a 2. pontban foglaltak 

alapján a honlap működéséhez elengedhetetlenek, és nem tárolnak olyan adatokat a 

felhasználóról, amelyek marketing célra felhasználhatóak, pl. hogy milyen oldalakat 

látogatott meg. 

 

VI. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

 

1. Az érintett jogainak összefoglalása: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a 

személyes adatokat a Transinvest-Budapest Kft. nem tőle szerezte meg 

4. Az érintett hozzáférési joga 

5. A helyesbítéshez való jog 

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

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu


7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

9. A tiltakozáshoz való jog 

10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

11. Az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely 

időpontban visszavonni 

12. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. 

2. Az érintett jogai részletesen: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

1.1. A Transinvest-Budapest Kft.-nek az érintett részére a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, 

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely 

információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott 

esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli 

tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 

személyazonosságát. 

1.2. A Transinvest-Budapest Kft.-nek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 

1.3. A Transinvest-Budapest Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 

jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a 

Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az 

érintettet tájékoztatni kell. 

1.4. Ha a Transinvest-Budapest Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme 

nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, 

valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, 

és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

1.5. A Transinvest-Budapest Kft. az információkat és az érintett jogairól szóló 

tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt 

esetekben díj számítható fel. 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

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

információkról (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ) az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

2.2. Ha a Transinvest-Budapest Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő 

célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően 



tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő 

információról. 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a 

személyes adatokat a Transinvest-Budapest Kft. nem tőle szerezte meg 

3.1. Ha a Transinvest-Budapest Kft. a személyes adatokat nem az érintettől szerezte 

meg, az érintettet Transinvest-Budapest Kft.-nek 

a) a személyes adatok megszerzésétől számított 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 

tájékoztatnia kell az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről és információkról, 

továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok 

forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 

forrásokból származnak-e. 

4. Az érintett hozzáférési joga 

4.1. Az érintett tájékoztatást kérhet a Transinvest-Budapest Kft.-től arról, hogy történik-

e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, mely személyes adatait kezelik. 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon 

a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról. 

4.3. A Transinvest-Budapest Kft.-nek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további 

másolatokért a Transinvest-Budapest Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

5.  A helyesbítéshez való jog 

5.1. Az érintett jelezheti, hogy a Transinvest-Budapest Kft. által kezelt adatok 

pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett a pontos személyes adatok kerüljön 

feltüntetésre. 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését is. 

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

6.1. Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben a Transinvest-Budapest 

Kft. hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor 

tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, 

hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek 



célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat 

„tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, többek között, ha az adatkezelés 

szükséges 

a) véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából, vagy 

b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

7.1. Bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti 

személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás 

helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt 

mégis szeretné. 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

8.1. A Transinvest-Budapest Kft. 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 a Transinvest-Budapest Kft. 

tájékoztatja e címzettekről. 

9. A tiltakozáshoz való jog 

9.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból (közérdeken, 

közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen) történő 

kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta 

hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez. 

10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

10.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Transinvest-Budapest Kft. indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens 

jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 

következményeket; 

c) ismertetni kell a Transinvest-Budapest Kft. által az adatvédelmi incidens 

orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az 



adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 

célzó intézkedéseket. 

10.2. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) a Transinvest-Budapest Kft. megfelelő technikai és szervezési védelmi 

intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi 

incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; 

b) a Transinvest-Budapest Kft. 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. 

11. Az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely 

időpontban visszavonni 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult 

megtenni, mint annak megadását. 

12. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz 

12.1. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert 

kezdeményezhet a Transinvest-Budapest Kft. ellen. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az 

alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 

12.2. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a 

szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 

szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 

12.3. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 (1) 391-1400 

fax.: +36 (1) 391-1410 

honlap: www.naih.hu 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek
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