
A 613.hu website-hoz tartozó weboldalakkal kapcsolatos  adatkezelési és 
adatvédelmi tájékoztató az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR - General 

Data Protection Regulation) figyelembe vételével, melynek alapját az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete képezi 

 
 

A 613.hu website fenntartói számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség a látogatók által 
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. 
 
A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja látogatóit a weboldalak működésével és 
szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és 
adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az 
adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai 
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  
 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) része, annak 
rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. 
 
A weboldalak használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, 
annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) hozzájárul, 
hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint 
kerüljön sor.  
 
A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a weboldalak működésével és a Szolgáltató 
szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató 
tájékoztatást.  
 
 
Az adatkezelő neve, elérhetőségei 
 
Az adatkezelő a 613.hu website tulajdonosa illetve az általa megbízott személy 
(továbbiakban: Adatkezelő, illetve Szolgáltató). 
 
Az adatkezelő e-mail címei: info@613.hu; hu1@613.hu; tozseristvan@613.hu; 
valentmargit@613.hu; oroshaza@613.hu;  
 
Az adatkezelő ügyfélszolgálati telefonszáma: 06-70-594-7453 
 
Az adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címe: oroshaza@613.hu; info@613.hu  
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos weboldalak nyitó oldalai: http://szallas.613.hu; 
http://oroshaza.613.hu 
 



A weboldalak és az adatok tárolásához szükséges informatikai rendszer biztosítása, 
üzemeltetése körében a Szolgáltató a netmask.hu - Netmask Interactive Kft.-t veszi 
igénybe (címe: 1131. Budapest, Nővér u. 110. weboldal: https://www.netmask.hu ). 
Ezáltal a Netmask Interactive Kft. felel, az általa tárolt adatok biztonságáért, illetve a 
jogosulatlan hozzáférések meggátolásáért. 
 
 
Fogalom meghatározások:  
 
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.  
 
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, közléstovábbítás, 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.  
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  
 
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 egy egyedi vizsgálat keretében az 
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak.  
 
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.  
 



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 adatkezelés elve 
 
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  
 
- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);  
 
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  
 
- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;  
 
- minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék 
(„pontosság”);  
 
- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;  
 
- a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  
 
- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 
bizalmas jelleg”). 
 
Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi 
jogszabályokkal - így különösen az Info törvénnyel -, az adatvédelemre vonatkozó 
nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal 
összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. 



 
 
Az adatkezelés jogalapja 
 
A weboldalak működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes 
adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. 
 
A Felhasználó a hozzájárulást a weboldalak valamely szolgáltatásának igénybevételével 
annak kezdeményezésével adja meg. 
 
A Felhasználó az adatkezeléshez hozzájárulását adhatja e-mailben küldött levél alapján is, 
illetve a telefonos ügyfélszolgálati adatfelvétel során. 
 
A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen 
üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez való felhasználására, amely 
hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az 
adatkezelőtől. 
 
A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele során külön 
jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja. 
 
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó 
nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét 
még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes 
Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával 
adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó 
önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének 
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll 
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő 
nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője 
szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes 
képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. 
 
A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes 
személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett 
hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 
 
A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé 
fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes 
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás 
nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
 
A kezelt adatok köre 



 
A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, 
számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény 6.§-a. 
 
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik 
felelősséggel. 
 
A Felhasználó önkéntesen ad meg adatokat regisztrációja során, illetve nyilvánossá teszi 
különböző adatait egyéb weboldalakon, vagy más nyilvánosan mindenki számára elérhető 
formátumban, mellyel hozzá járul azok megjelentetéséhez. Ezek megjelentetéséhez, 
adatkezeléséhez külső céloldalakon járult hozzá. 
 
Egyes weboldalaink kereső szolgáltatásként funkcionálnak, melyek elérhetővé tesznek 
más külső oldalak, keresők által megjelentetett tartalmakat, melyek mindenki számára 
nyilvánosak. Így esetlegesen weboldalainkon nem regisztrált felhasználók által feltöltött, 
általunk átvett, nyilvánosan elérhető adatokat is kezelünk, melyek megjelentetéséhez az 
adott felhasználó, azon oldalakon járult hozzá, ahol eredetileg megjelentette őket. 
 
A weboldalak használata során felmerülő kezelt adatok:  
 
a, felhasználói név, felhasználói jelszó (titkosítva kezelt), a felhasználó e-mail címe, a 
felhasználó számlázási címe, számlázási neve, adószáma 
 
b, szálláshely neve, szálláshely címe, szálláshely telefonszáma, szálláshely e-mail címe, 
szálláshely részletes ismertetője, a szálláshelyre vonatkozó egyéni adatok (szobaszám, 
szobatípus, szolgáltatások, árak, ismertetők, foglalási adatok) 
 
c, utazási hirdetésekkel és szervezett utakkal, üdülésekkel kapcsolatos adatok (az utazás 
célja, ideje, részletei), az utazás szervező neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, weboldal 
címe 
 
d, albérleti hirdetések által megadott adatok (az albérlet helye, típusa, a hirdető neve, 
telefonszáma, e-mail címe, az albérlet leírása) 
 
e, ingyenes csereszállásokkal kapcsolatos adatok (a hirdető személyes adatai, neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe, születési éve - titkosan kezelt, nem nyilvános adat, biztonsági 
célokat szolgál a megadása - a szállásával kapcsolatos adatok, helye, szolgáltatásai, 
szobaszám, férőhelyek, leírása) 
f, cégek adatai, cég neve, pontos címe, e-mail címe, telefonszáma, ismertetői 
 
g, különféle programok megjelentetésével kapcsolatos adatok, program helye, ideje 
ismertetője, szervezője 



 
e, apróhirdetésekkel kapcsolatos adatok, hirdetés szövege, a feladó neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe 
 
 
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Mi az a cookie? 
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit egyes weboldalak az Ön 
böngészőjének küldenek el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, 
megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, 
statisztikai jellegű információt gyűjtsenek a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem 
tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó 
azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy 
titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a 
honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül 
számítógépén. 
 
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § 
(1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
 
A weboldalaink által használt cookie-k főbb jellemzői: 
 
A szolgáltató, adatkezelő saját cookie-kat nem alkalmaz, csak külső szolgáltató ingyenes 
cookie szolgáltatásait veszi igénybe. 
 
A Szolgáltató a weblapok működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló 
társaságokat vesz, illetve vehet igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik 
tevékenységüket. 
 
A Szolgáltató a Google Inc. Webmasters és Search Console szolgáltatását használja.  
 
A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelzőt) használ információgyűjtés céljából, 
valamint annak érdekében, hogy segítse a weblapok használatának elemzését. A cookie 
által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét is) a Google Inc. egyesült 
államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik 
felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. 
megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords 
remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a 
Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek 
alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz 



számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google 
Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is.  
 
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” 
a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.  
 
A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a 
cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk 
találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.  
 
A web beacon visszautasítására nincs lehetőség. 
 
 
Az adatfeldolgozókról 
 
Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
meghatározása alapján "az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől)". 
 
Az adatfeldolgozó pedig "az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött 
szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is 
- az adatok feldolgozását végzi". 
 
Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett. 
 
A 613.hu website tulajdonosa külső adatfeldolgozókkal nem működik együtt, minden 
adatfeldolgozást kizárólag az adatkezelő végez. 
 
 
Marketing megkeresések 
 
A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés során a 
Szolgáltató semmilyen személyes adatot nem ad ki harmadik félnek. A Szolgáltató csak 
személyesen használja a magadott adatokat. Ezen adatok csak a Felhasználó esetleges e-
mailben történő megkereséshez történnek felhasználásra. Marketing illetve reklám célra 
külső cégnek semmilyen adatot nem adunk át. 
 
 
A számlázással kapcsolatos adatkezelés 
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 
rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban az Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az 



Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben 
megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 
 
Az adatkezelés célja: 
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítése. 
 
A számlakiállítással kapcsolatosan kezelt adatok köre: 
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám. 
 
Az adatkezelés időtartama: 
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 
8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott 
hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján 
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 
 
 
A regisztrációval együtt járó adatkezelések 
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban az Ön hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés célja: 
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb 
szolgáltatást tud biztosítani. Több esetben csak ezen adatok nyilvános megjelentetésével 
lehetséges a szolgáltatás biztosítása, mint például a különféle szálláshelyek 
megjelentetése, albérleti hirdetések, apróhirdetések. 
 
Az adatkezelés időtartama: 
A hozzájárulásának visszavonásáig, illetve ha kérés érkezik, hogy töröljük adatait. Több 
esetben pedig a regisztrált felhasználó szabadon törölheti, megváltoztathatja az általa 
szabadon megadott adatokat. 
 
 
Adattovábbítás 
 
A Szolgáltató csak egy esetben továbbít adatokat a Foglalás - Árajánlat kérése esetében. 
Ilyenkor a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel 
egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait, amiket önkéntesen ad 
meg (név, email cím, telefonszám, egyéb foglalási adatok). Más módon a Szolgáltató nem 
továbbít személyes adatokat harmadik fél részére. 
 
 



Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak 
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
 
Az adatkezelés során Önt megillető jogok 
 
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti: 
- a tájékoztatáshoz való jog, 
- az adatok helyesbítéséhez való jog, 
- az adatok törléséhez való jog, 
- az adatok zárolásához való jog, 
- a tiltakozás joga. 
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes 
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt 
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - amennyiben az 
adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat. 
 
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait 
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 
 
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő 
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt 
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § 
(5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további 
kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 
 
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés 
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az 
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt 
esetben; 
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az Ön hozzájárulása nélkül - 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 



Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül 
írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás 
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 
módokon tudja érintett kezdeményezni:  
Elektronikus úton az alábbi e-mail címen jelezve:  
hu1@613.hu 
 
 
Jogérvényesítési lehetőségek 
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén 
elsősorban köteles a Szolgáltató felé jelezni sérelmét a következő e-mail címen: 
hu1@613.hu, ennek sikertelensége esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a 
Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
 
 
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:  
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is.  
 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, 
Postafiók: 5.  
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
Naplózási adatok 
Egyes weboldalak használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás ideje, valamint a 
látogató IP címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések 
megakadályozása, valamint a weboldalak szolgáltatásainak teljesítése és működésének 
ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal. 
 
 



Harmadik fél honlapjai és szolgáltatásai 
 
A weboldalaink harmadik fél weboldalainak, termékeinek vagy szolgáltatásainak 
hivatkozásait, adatait, ismertetőit is tartalmazhatja. A szolgáltató ezen adatokhoz különféle 
keresők (pld.: https://www.google.hu) és egyéb weboldalak útján jut hozzá, melyek 
mindenki számára nyilvánosan elérhetőek. A harmadik fél által gyűjtött adatokra, melyek 
tartalmazhatnak helyzeti vagy elérhetőségi adatokat, az adott cégek saját adatvédelmi 
gyakorlata érvényes, így ezen adatgyűjtésekkel kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen 
felelősséget nem vállal. A Szolgáltató javasolja, hogy ismerkedjen meg ezen harmadik fél 
adatvédelmi gyakorlatával. 
 
 
Külső közvetítő szolgáltatók 
 
A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott 
tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pld.: 
Facebook, Youtube) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, 
tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. 
Ezeket a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján azok adatvédelmi 
irányelveinek betartása mellett veheti igénybe.  
 
 
Adatvédelmi nyilvántartás 
 
A weboldalaink használata során megadott Felhasználói adatok az alábbiak alapján nem 
kerülnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé megosztásra: 
 
Ügyfélkapcsolat címén az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba 
bejelenteni, ha  
- az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel,  
- az adatkezelés célja az érintett számára ismert,  
- a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott,  
- az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel,  
- az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből (ide nem értve az 
adatfeldolgozónak történő adatátadást),  
- az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják. 
 
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési 
tájékoztatót. 
 
 



Egyéb tájékozódási lehetőségek, kapcsolódó weboldalak 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation 


