
 
 

 

A GDPR-nak megfelelő adatvédelmi nyilatkozat 

 
I. A felelős neve és címe 
A GDPR-nak és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényeinek, valamint más 
adatvédelmi szabályzásoknak megfelelően a felelős: 
 
a. hartrodt (hungary) Kft 
Kőbányai út 49/b. A épület, 2. emelet 
1101 Budapest  
Magyarország 
Telefon: (+36 1) 920 1521 
 
E-mail: juergen.kirrbach@hartrodt.com      
Weboldal: www.hartrodt.com 

 
II. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe 
Adatvédelmi tisztviselő: 
 
Hetényi Orsolya 
1101 Budapest  
Magyarország 
 
Telefon: (+36 1) 920 1521 
 
E-mail: orsolya.hetenyi@hartrodt.com 
 
III. Általános megjegyzések az adatkezeléssel kapcsolatban 
 
Az a. hartrodt (hungary) Kft tiszteletben tartja a magánszféráját. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy számít ránk abban, hogy felelősségteljesen kezeljük azokat a személyes 
információkat, amelyeket ránk bízott. Irányelvünk célja személyes adatainak átfogó védelme. 
Amennyiben további információkat szeretne megtudni adatvédelmi politikánkról, kérjük, 
olvasson tovább. 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat szabályozza azon személyes adatainak gyűjtését, kezelését 
és felhasználását (ezek mindegyikére mint „kezelés” hivatkozva), amelyekhez akkor 
jutottunk, amikor ön a weboldalunkat és/vagy alkalmazásunkat használja, vagy ha egy 
szerződéskötés vagy -lebonyolítás tekintetében, vagy egyszerűen információért vette fel 
velünk a kapcsolatot. Adatait a hatályban lévő adatvédelmi törvények és az alábbi irányelvek 
szigorú betartása mellett kezeljük. 

Ezeket az elveket a GDPR 5. paragrafusának megfelelően teljesítjük. Adatai kizárólag a 
kitűzött céloknak megfelelő biztonsági körülmények között kezelhető, amennyire feltétlenül 
szükséges, naprakészen tartása érdekében, és mentésük mindössze az adatgyűjtés 
vonatkozásában meghatározott célokból történik. 
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 1. A személyes adatok feldolgozásának mértéke 

Adatai kizárólag a kitűzött céloknak megfelelő biztonsági körülmények között kezelhető, a 
még szükséges minimális mértékben, naprakészen tartva, és mentésük mindössze az 
adatgyűjtés vonatkozásában meghatározott célokból történik. A szabály értelmében csak 
akkor gyűjtjük és kezeljük a felhasználók személyes adatait, ha azt szerződéseinkben 
történő kezelésük szükségessé teszik. A szerződések teljesítését követően adatait csak az 
Ön beleegyezésével kezeljük. Vannak kivételek, pl. amennyiben az ténybeli okok alapján 
nem volt lehetséges, vagy az adatkezelést jogszabályok engedélyezik.  
 
2. A személyes adatok kezelésének a jogalapja 
A személyes adatok feldolgozási folyamatához történő hozzájárulásának megléte esetén a 
jogalapot a GDPR 6 (1) (a) pontja biztosítja. 
A szerződések kezeléséhez vagy teljesítéséhez szükséges adatok feldolgozása esetén, 
vagy amikor a szerződő fél az érintett személy, a jogalapot a GDPR 6 (1) (b) pontja 
biztosítja.  
Ez a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez szükséges adatfeldolgozási műveletekre 
is vonatkozik. 
A társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok 

feldolgozásakor a jogalapot a GDPR 6 (1) (c) pontja biztosítja. 

Amennyiben az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének biztosításához 
szükséges, és amennyiben az érintett szabadsága, jogai és érdekei nem kényszerítik ki ezt 
a törvényes érdeket, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6 (1) bekezdése jelenti. 
 
3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és tárolási időszakok 
Amint a tárolási célja megszűnik, minden személyes adat törlésre vagy zárolásra kerül. A 
tárolás abban az esetben kerül meghosszabbításra, ha azt az Európai Unió által hozott és 
az érintettre vonatkozó rendeletek, törvények vagy egyéb intézkedések értelmében egy 
európai vagy nemzeti jogalkotó irányozza elő. A tárolási időszak lejártát követően az adatok 
törlésre vagy zárolásra kerülhetnek. Amennyiben az adat valamely szerződés 
megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, tárolása hosszabb ideig is lehetséges. 
 
4. Szállítási és logisztikai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelés 

A szállítási és logisztikai szolgáltatások végzéséhez az a. hartrodt csoportnak szüksége 
lehet személyes adatok kezelésére. A személyes adatok kezelése válhat szükségessé a 
szerződés aláírását megelőzően (pl. ajánlatadáshoz) és a szerződés teljesítése során is. 

A szolgáltatásaink elvégzéséhez nélkülözhetetlen személyes és üzleti kapcsolati adatok 
kezelése (pl. vezetéknév, keresztnév, cég, postacím, e-mail cím, telefonszám és/vagy 
faxszám) az alábbi adatkategóriákra terjedhet ki. Egyedi esetekben további adatkategóriák 
kezelésére is szükség lehet, mint például: 

- Indulás utáni és szállítási információk, például: 
o Fuvarozók és címzettek kapcsolati adatai, postacíme, e-mail címe és 

telefonszáma indulás után 
o Az átvételt igazoló aláírás 
o Számlaadatok  
o Szolgáltatásaink nyújtásához szükséges, a szállított árukra vonatkozóan 

számunkra átadott további információk, de csak amennyiben azok személyes 
adatok. 

- Olyan információk, amelyek egy adott személyt beazonosíthatóvá tesznek. 
-  



 
 

-  
- Harmadik fél neve, e-mail címe és telefonszáma, amennyiben egy promócióval vagy 

egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban információkat kérnek tőlünk. 
- Fizetési információk és pénzügyi adatok (pl. számlaadatok). 
- Adóval kapcsolatos információk, amennyiben olyan szolgáltatásokra van szüksége, 

amelyhez adóval kapcsolatos információk kezelésére van szükség. 
- További személyes adatok, amelyeket Ön vagy egy harmadik fél bocsátott 

rendelkezésünkre a szolgáltatásaink nyújtása során. 
 

Amennyiben a személyes adatokat ad át a hartrodt részére, gondoskodjon azok 
pontosságáról és relevanciájáról, és hogy azok olyanok, amelyek szükségesek az üzleti 
kapcsolat megkezdéséhez és fenntartásához. Önnek jogi kötelessége az általános 
adatvédelmi irányelvek figyelembevétele, különösképpen amikor egy harmadik felet érintő 
adatot ad át. 

Amikor teherárut veszünk fel, árut szállítunk ki vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtunk, 
elképzelhető, hogy címadatokat kezelünk. Egy cím behatárolásához szükséges 
információkba beletartozhatnak a GPS-adatok, a geo-kódok, hosszúsági- és szélességi 
fokok, és egyedi esetekben képek is. 

Bizonyos szállítási információkat a tranzit- ill. célországok hatóságainak is továbbítunk 
biztonsági ellenőrzés, vagy adó- és vám tekintetében. Ezek a továbbítások a tranzit- vagy 
célország jogszabályain alapulnak. 

Általános szabályként ezek az adatsorok az alábbi adatokat tartalmazzák, amelyek egyedi 
esetekben jogi szempontból különbözhetnek: a szállító neve és címe, a címzett neve és 
címe, a szállított áruk részletei, szükség esetén az áruk minősége, a szállítmány súlya és 
értéke. 

Egyedi esetekben továbbítunk személyes adatokat másik államba, majd abba is, ahol az 
adat be lett gyűjtve. Az adattovábbítást elsősorban a szolgáltatásaink nyújtása indokolja. 
Továbbításra kerülhet a hartrodt csoport más vállalatai, az a. hartrodt (hungary) Kft vagy 
más vállalatok nevében tevékenykedő megbízottak, ill. a velünk együttműködő egyéb 
vállalatok számára. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az a. hartrodt (hungary) Kft a legjobb 
szolgáltatási színvonal elérése érdekében számos különféle vállalattal működik együtt (pl. 
olyan alvállalkozókkal, mint árutovábbítással vagy logisztikával foglalkozó társaságok, 
kikötők, raktárak stb.). Ebbe beletartozhatnak a jogszabályi előírással összhangban 
továbbított személyes adatok. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy technikai és jogi okokból kifolyólag amennyiben Ön 
kifogásolja az ilyen jellegű, részleges vagy teljes adatkezelést ill. -továbbítást, az a. hartrodt 
(hungary) Kft  képtelen szolgáltatni.  

Azoknak az államoknak az adatvédelmi szabályozása, ahova mi adatokat továbbítunk, 
különbözhet annak az államnak a jogi rendszerétől, amelyben Ön a számunkra továbbította 
az adatokat. Amikor más államokba továbbítjuk az adatait ezeknek a szabályozásoknak és a 
hatályos jogi követelményeknek megfelelően védjük. 

Amennyiben személyes adatait olyan különböző jogrendek között közvetítjük, amelyek 
különböző védelmi szintet nyújtanak, a szigorúbb követelményekhez tartjuk magunkat. 
Egyedi szerződéseket kötünk a személyes adatok védelmére (pl. az EU Bizottság által a 
személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítására előírt mintaszerződéseket), és 
rendszeresen együttműködünk üzletfeleinkkel és szállítóinkkal, hogy eleget tegyünk a 
hatályos jogi követelményeknek. 

A kezelt adatokra vonatkozóan további információkat találhat weboldalunk használatával 
vagy alkalmazásunk telepítése révén az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó fejezeteiben.  



 
 

 
 
 
IV. A weboldal biztosítása és naplófájlok létrehozása 
 
1. Az adatkezelés leírása és hatásköre 
Rendszerünk automatikusan gyűjt adatokat és információkat a weboldalunkhoz hozzáférő 
számítógépekről. Az alábbi adatokat gyűjti: 
(1) Információk a böngészőről és annak verziószámáról 
(2) A felhasználó operációs rendszere 
(3) A felhasználó Internet-szolgáltatója 
(4) A felhasználó IP-címe 
(5) A hozzáférés dátuma és időpontja 
(6) Weboldalak, amelyekre a felhasználó rendszere a weboldalunkon keresztül belép 
 
Ezeket a rendszerünk naplófájlja is tartalmazza. Mi ezeket az adatokat nem a felhasználó 
személyes adataival együtt  tároljuk. 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatok ideiglenesen a naplófájlokban történő ideiglenes tárolásának jogalapját a GDPR 6 
(1) (f) pontja jelenti. 
 
3. Az adatkezelés célja 
A rendszerünknek ahhoz, hogy weboldalunkat megjeleníthesse a felhasználó képernyőjén, 
ideiglenesen el kell mentenie az IP-címet. Ennélfogva a felhasználó IP-címét a hozzáférés 
során mindvégig tárolnunk kell. Tárolása a naplófájlokban történik, ezzel biztosítva a 
weboldal működőképességét. 
Ezen felül ezek az adatok segítenek abban is, hogy optimalizáljuk weboldalunkat, valamint 
az informatikai rendszereink biztonságát. Az adatok marketing célokra történő feldolgozása 
nem ebben az összefüggésben valósul meg. Az adatkezeléshez a GDPR 6 (2) (f) pontja 
alapján fűződő jogos érdekünk addig a célig terjed, amelyre azokat felhasználjuk. 
 
4. A tárolás időtartama 
Amint az adatok már nem szolgálják azt a célt, amelyre begyűjtöttük őket, törlésre kerülnek  
Amikor arra gyűjtünk be adatokat, hogy a weboldalon megjelenítsük azokat, a munkamenet 
végeztével ez a cél megszűnik. Az adatok naplófájlokban hét nap elteltével kerülnek 
tárolásra. Adatokat tovább nem tárolhatunk. Ebben az esetben a felhasználók IP-címét 
töröljük vagy eltorzítjuk, hogy azt a továbbiakban ne lehessen összeegyeztetni a 
bejelentkező ügyféllel. 
 
 
 
5. Az ellenzés és az eltávolítás lehetősége 
Az adatok naplófájlokban történő gyűjtése és tárolása kötelező a weboldal zökkenőmentes 
működése érdekében. Ennélfogva a felhasználónak nincs lehetősége ellenezni azt.  
 
 
 
V. Cookie-k használata 
 
1. Az adatkezelés leírása és hatásköre 
Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges adatállományok, amelyeket az 
internetes böngésző a felhasználó gépén tárol. Amikor egy felhasználó megnéz egy 
weboldalt, cookie tárolására kerülhet sor a számítógépes rendszerében. Ez a cookie egy  



 
 

 
 
olyan jellegzetes karaktersort tartalmaz, amely lehetővé teszi a weboldal számára, hogy 
pontosan beazonosítsa a böngészőt, amikor az újra belép arra a weboldalra.  
Weboldalunk felhasználóbaráttá tételére cookie-kat alkalmazunk. Weboldalunk néhány 
eleme számára szükséges, hogy a honlapra belépő böngésző beazonosítható legyen azt 
követően is, hogy már más weboldalra távozott. 
Weboldalunkon a felhasználók böngészési szokásainak elemzésére is használunk cookie-
kat. 
A következő adatok az alábbi módon kerülhetnek továbbításra: 
(1) Beírt keresőkifejezések 
(2) Az oldalak látogatásának sűrűsége 
(3) A weboldal funkcióinak a használata 
 
 
Az ily módon gyűjtésre kerülő felhasználói adatok álnevesítését technikai előírások 
szabályozzák. Ez lehetővé teszi, hogy a begyűjtött adatokat ne lehessen összeegyeztetni a 
belépő felhasználóval. Ezek az adatok nem a felhasználó egyéb személyes adataival együtt 
kerülnek tárolásra.  
Weboldalunk meglátogatásakor a felhasználó egy információs sávon tájékoztatást kap arról, 
hogy elemzési célból cookie-kat használunk. A felhasználó az ilyen vonatkozású 
adatvédelmi nyilatkozatról is kap tájékoztatást. 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
 
A személyes adatok technikailag szükséges cookie-k segítségével történő kezelésének 
jogalapja a GDPR 6 (1) (f) pontja. A személyes adatok a felhasználó beleegyezését követő, 
analitikai célból cookie-k segítségével végzett személyesadat-kezelés jogalapja a GDPR 6 
(1) (a) pontja. 
 
3. Az adatkezelés célja 
A cookie-k elemzésének a célja weboldalunk minőségének és tartalmának fejlesztése. E 
cookie-k használatával érzékeljük, hogy weboldalunkat használják és optimalizálni tudjuk a 
kínálatunkat. A személyes adatok kezeléséhez a GDPR 6 (1) (f) pontja alapján fűződő jogos 
érdekünk addig a célig terjed, amelyre azokat felhasználjuk. 
 
4. A tárolás hossza, lehetőség a megtagadásra és az eltávolításra 
A cookie-k a felhasználó gépén kerülnek tárolásra, onnan kerülnek továbbításra 
weboldalunkra. Ezért tudja ön felhasználóként a cookie-k használatát teljes mértékben 
kontrollja alatt tartani. Internetes böngészőjében a preferenciák megváltoztatásával 
korlátozhatja vagy kikapcsolhatja a cookie-k használatát. A tárolt cookie-kat bármikor ki lehet 
törölni. Ez automatikusan is történhet. Azonban amikor kikapcsolja a weboldalra vonatkozó, 
vagy ilyen szempontból bármilyen vonatkozású cookie-kat, elképzelhető, hogy nem fogja 
tudni a weboldal minden funkcióját teljes mértékben kihasználni. 
 
VI. Hírlevél 
 
1. Az adatkezelés leírása és hatásköre 
Weboldalunkon feliratkozhat ingyenes hírlevelünkre. Amikor erre feliratkozik, a beviteli 
maszkba bevitt adatok (e-mail cím és cégnév) továbbításra kerülnek hozzánk. 
Ezenfelül új feliratkozás alkalmával az alábbi adatok kerülnek begyűjtésre: 
(1) A belépett számítógép IP-címe 
(2) A regisztráció dátuma és időpontja 
 



 
 

 
 
Feliratkozáskor hozzájárulását kell hogy adja az adatkezeléshez és az adatvédelmi 
nyilatkozatot is meg kell néznie. 
 
Ez az adat nem kerül harmadik felekhez a hírlevél kiküldéséhez szükséges adatkezelést 
illetően. Ez mindössze a hírlevél kiküldéséhez szükséges. 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
A hírlevélre történő feliratkozást és a beleegyezést követő adatkezelés jogalapja a GDPR 6 

(1) (a) pontja. 

 
 
3. Az adatkezelés célja 
A felhasználó e-mail címének begyűjtése szükséges a hírlevél kiküldéséhez. A hírlevélre 
történő feliratkozás alkalmával elkért egyéb személyes adatok begyűjtésének a célja 
mindössze a szolgáltatásainkkal ill. a felhasználó e-mail címével történő visszaélés 
megelőzése. 
 
4. Tárolás ideje 
Az adat, amint már nem szolgálja az eredeti célját, törlésre kerül. Ezért a felhasználó e-mail 
címét addig tároljuk, ameddig a felhasználó kap tőlünk hírlevelet. 
A regisztrációkor begyűjtött további személyes adatok rendszerint 7 nap elteltével törlésre 
kerülnek. 
 
5. A visszautasítás és az eltávolítás lehetősége 
A felhasználó bármikor visszavonhatja a hírlevélre vonatkozó feliratkozását. Ezért minden 
hírlevél tartalmaz egy, a feliratkozás visszavonására, ill. a regisztrációs folyamat során 
megadott személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás visszavonására szolgáló 
linket. 
 
VII. Iktatás 
1. Az adatkezelés leírása és hatásköre 
Felhasználóinknak weboldalunkra történő regisztrálásra úgy adunk lehetőséget, hogy 
megadják személyes adataikat. Ezek az adatok a beviteli maszkba kerülnek, továbbításra 
kerülnek hozzánk és ott tároljuk azokat. Ezek az adatok nem kerülnek harmadik felekhez. 
A regisztrációs folyamat során az alábbi adatokat gyűjtjük: 

- Hírlevél (e-mail cím, cégnév) 
- Küldeménykövetés (ld. küldeménykövetés)  
- Online alkalmazás (kérjük, vegye figyelembe a szolgáltatónk erre vonatkozó 

feljegyzését) 
 

Regisztrációkor az alábbi adatok kerülnek tárolásra: 
(1) A felhasználó IP-címe 
(2) A regisztráció dátuma és időpontja 
 
A regisztrációs folyamat során a felhasználónak hozzá kell járulnia az adatgyűjtéshez. 
 
2. Az adatkezelés jogalapja 
A felhasználó által adott hozzájárulást követő adatkezelés jogalapja a GDPR 6 (1) (a) pontja. 
Amennyiben a regisztráció egy szerződés megkötését is érinti és a felhasználó a szerződő 
fél, vagy ha a regisztráció a szerződéskötést megelőző intézkedések lefolytatásáról szól. 
 



 
 

 
3. Az adatkezelés célja 
Egy felhasználó regisztrálása kötelező ahhoz, hogy hozzáférjen weboldalunk bizonyos 
tartalmaihoz és szolgáltatásaihoz. 
A felhasználó regisztrációja a felhasználóval történő szerződéskötéshez 
(Küldeménykövetés) vagy a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez elengedhetetlen. 
 
4. Tárolás ideje 
Az adat, amint már nem szolgálja az eredeti célját, törlésre kerül. 
Ez igaz a regisztrációs folyamat során begyűjtött adatokra is, amennyiben a weboldalunkon 
történő regisztráció törlésre vagy módosításra kerül. 
Ez igaz a regisztrációs folyamat során egy szerződés megírása érdekében begyűjtött 
adatokra is, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések lefolytatásához, ha az adatokra 
már a szerződés megkötéséhez nincs szükség. 
Lehet, hogy a szerződés megírása után is szükség van a szerződéses partner személyes 
adatainak a tárolására a szerződéses vagy jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. 
 
5. Lehetőség a megtagadásra és az eltávolításra 
Felhasználóként mindig lehetősége van törölni a regisztrációját. A tárolt adatait mindig 
megváltoztathatja. 
Például két lehetősége van a hírlevél lemondására. Törölheti a feliratkozását 
weboldalunkon, vagy amikor megkapja a hírlevelet. Egyéb eszközök tekintetében kérjük, 
forduljon a megfelelő felelőshöz.  
Amennyiben az adatokra szükség van a szerződés megkötéséhez vagy a szerződéskötést 
megelőző intézkedésekhez, csak akkor lehetséges kitörölni azokat idő előtt, ha a törlés nem 
áll szemben bármilyen szerződéses vagy törvényi kötelezettséggel. 
 
VIII. Az érintett jogai 
 
Amennyiben személyes adatai feldolgozásra kerülnek, a GDPR-nak megfelelően érintetté 
válik, és az alábbi jogokkal rendelkezik: 
 
1. Információhoz való jog 
Ön kérheti egy felelős személy igazolását arról, hogy történik-e Önre vonatkozó személyes 
adatok kezelése. Amennyiben ez megerősítést nyer, az alábbi témákkal kapcsolatban kérhet 
információkat:  

(1) Milyen célból történik a személyes adatainak a kezelése; 
(2) Milyen kategóriába tartozó személyes adatok kezelése történik; 
(3) Személyes adatait milyen kedvezményezett vagy milyen kategóriába tartozó 
kedvezményezett láthatja; 
(4) Személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben ez nem 
lehetséges, a tárolás időtartamának kritériumai; 
(5) A helyesbítéshez vagy a törléshez való jog, a kezelés felelős általi korlátozásához 
való jog, ill. a kezelés ellenzéséhez való jog megléte; 
(6) A felügyeleti hatósághoz folyamodáshoz való jog megléte; 
(7) A személyes adatok eredetéről elérhető minden információ, amennyiben nem az 
érintett személy gyűjtötte be azokat; 
(8) Egy automatizált döntéshozatali folyamat megléte, amelynek a GDPR 22 (1) és 
(4) bekezdése értelmében része a profilalkotás is, valamint – legalább is ilyen 
esetekben – lényeges információk az érintett személlyel kapcsolatos adatkezelésben 
rejlő logikáról, a következményeiről és kívánt hatásairól. 
 

Jogában áll információt kérni arról, hogy személyes információi továbbításra kerülnek-e 
harmadik félhez vagy nemzetközi szervezethez. Ilyen vonatkozásban kérheti azt, hogy  



 
 

 
kapjon tájékoztatást a továbbítással kapcsolatos, a GDPR 46. cikkelye szerinti megfelelő 
garanciákról. 
 
2. A helyesbítéshez való jog 
Az érintett személlyel kapcsolatban joga van a kiigazításhoz és/vagy kiegészítéshez, 
amennyiben a kezelt személyes adatai nem teljesek vagy helytelenek. A felelős személynek 
azonnal helyesbítenie kell és/vagy ki kell egészítenie a személyes adatokat. 
 
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Személyes adatai kezelésének a korlátozását az alábbi feltételek esetén fennállása esetén 
kérheti: 

(1) Amennyiben tagadja személyes adatainak pontosságát egy bizonyos időtartamra, 
amely lehetővé teszi a felelős személynek, hogy átvizsgálja az adatait; 
(2) Amennyiben az adatkezelés törvénytelen és kifogásolja a személyes adatainak a 
törlését, és korlátozni akarja a személyes adatainak a felhasználását; 
(3) Amennyiben a felelős személy már nem igényli az ön személyes adatait kezelés 
céljára, mindössze jogi követelések támasztásához, gyakorlásához és védelméhez; 
vagy 
(4) Amennyiben a GDPR 21 (1) bekezdése értelmében ellenzi az adatkezelést és 
eldöntésre vár, hogy az érintett személy indokolása ellensúlyozzák-e az Önéit. 

 
Ha a személyes adatainak kezelése korlátozott, az adatokat kizárólag az Ön 
beleegyezésével lehet kezelni. A kivételek között szerepel az, amikor jogi követelések 
támasztására, gyakorlására vagy védelmére, ill. egy másik természetes vagy jogi személy 
jogainak megvédésére, vagy az Európai Unió vagy annak egy tagállamának közérdekű 
céljaira kerül felhasználásra. 
 
Amennyiben a fent említett feltételek korlátozzák az adatkezelést, az érintett személy 
tájékoztatni fogja Önt, mielőtt a korlátozást rákerül. 
 
4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
a. Törlési kötelezettség 
Megkérheti a felelős személyt arra, hogy azonnali jelleggel törölje a személyes adatait. A 
felelősnek kötelessége azonnal törölni az Ön személyes adatait, ha az alábbi feltételek 
bármelyike fennáll: 
 

(1) A személyes adatai már nem szükségesek arra a célra, amelyre be lettek gyűjtve 
vagy ami miatt a kezelésük történt. 
(2) Ön a GDPR 6 (1) (a) vagy 9 (2) (a) pontjainak értelmében visszavonja az 
adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását és az adatkezelésnek megszűnik jogalapja. 
(3) A GDPR 21 (1) bekezdése értelmében a kezelés ellen Ön kifogást emel, és 
nincsenek kényszerítő, igazolható okok rá; vagy Ön a GDPR 21 (2) bekezdése 
értelmében nyújt be egy kifogást a kezelés ellen. 
(4) Személyes adatainak kezelése törvénytelenül történt. 
(5) Személyes adatainak törlése az Európai Unió vagy egy tagállam jogai értelmében 
szükséges valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez, amelynek a felelős személy 
érintettje. 
(6) Személyes adatai a GDPR 8 (1) bekezdése értelmében került begyűjtésre az 
informatikai vállalat által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. 

 

 



 
 

 
b. Információ-továbbítások harmadik feleknek 
Amennyiben a felelős személy közzétette az Ön személyes adatait és a GDPR 17 (1) 

értelmében köteles törölni azokat, lépéseket kell tennie, technikaiakat is, a személyes 

adatok kezelésével megbízott személy értesítésére, hogy Ön, mint érintett, kéri e személyes 

adatokra mutató minden link törlését vagy azok másolatát vagy klónját.  

c. Kivételek 
A törléshez való jog érvénytelen és semmis, amennyiben az adatkezelés szükségesnek 

bizonyul: 

(1) a szólásszabadsághoz és információhoz való jog gyakorlásához; 

(2) az Európai Unió vagy egy tagállam(ok) jogrendszerével összhangban, amelynek 

a felelős személy az alanya, jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekű feladat 

ellátása érdekében van szükség adatkezelésre; vagy a felelős személyre átruházott 

hivatalos meghatalmazás gyakorlásához; 

(3) közérdekből vagy közegészségügyi okokból a GDPR 9 (2) (h) és (i) ill. a 9 (3) 

bekezdésekkel összhangban; 

(4) közérdekű archiválási céllal, tudományos vagy történelmi kutatási céllal, vagy 

állami érdekből a GDPR 89 (1) bekezdésével összhangban, egészen addig, ameddig 

az (a) pontban megfogalmazott célok teljesítése a jövőre nézve lehetetlennek 

bizonyul vagy komoly mértékben befolyásolja ezeket a célokat; vagy 

(5) a jogi követelmények elleni érvényesítéshez, joggyakorláshoz és védelemhez. 

5. Az érintett hozzáférési joga 
Amennyiben a felelős személy irányában érvényesíti az adatkezelésre vonatkozó, 
helyesbítéshez, törléshez vagy korlátozáshoz való jogát, annak értesítenie kell az Ön 
személyes adatainak minden címzettét a helyesbítés, törlés vagy a korlátozás 
szükségességéről. Kivétel csak ott elképzelhető, ahol lehetetlen elérni a címzettet, vagy 
amennyiben az aránytalanul magas költségekkel járna. 
Jogában áll ezekről a címzettekről tájékoztatást kapni. 
 
6. Az adathordozhatósághoz való jog  
Jogában áll az Ön által felelős személy rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

strukturált, szokásos és géppel olvasható formátumban megkapni. 

Továbbá jogában áll személyes adatait egy másik felelős személynek továbbítani anélkül, 

hogy az a felelős személy, akinek az adatokat elsőre a rendelkezésére bocsátotta, ebben 

hátráltatná; amennyiben  

(1) Az adatkezelés a GDPR 6 (1) (a) vagy a 9 (2) (a) pontnak megfelelően 

hozzájáruláson alapul, vagy a GDPR 6 (1) (b) pontnak megfelelően szerződéses 

alapja van, és 

(2) Az adatok automatizált módszerrel kerülnek feldolgozásra. 

E jog gyakorlásakor ahhoz is van joga, hogy személyes adatait az egyik felelős személytől 

elküldesse közvetlenül egy másik felelős személyhez, amennyiben ez technikailag 

kivitelezhető. Más személyek szabadsága és jogai ezáltal nem csorbulhatnak. Az 

adathordozhatósághoz való jog nincs hatással közérdekű feladat ellátásához vagy a felelős 

személyre átruházott hivatalos meghatalmazás gyakorlásához szükséges személyes 

adatokra. 

 

 



 
 

 

7. A tiltakozáshoz való jog 
A GDPR 6 (1) (e) pontja értelmében különleges helyzeténél fogva jogában áll tiltakozni a 

személyes adatainak kezelése ellen. E szabályozások értelmében ugyanez érvényes a 

profilalkotásra is. 

A felelős személy csak akkor kezelheti az Ön személyes adatait, ha valami kényszerítő és 

törvényes oka van azok kezelésére, amely túlmutat az Ön érdekein, jogain és szabadságain, 

ill. amennyiben az adatkezelés jogi követelések érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy 

védelméhez szükségesek. 

Ha az Ön személyes adatai közvetlen hirdetésre használják fel, jogában áll a személyes 

adatainak kezelése ellen tiltakozni. Ez a direkt marketinggel kapcsolatos profilalkotásra is 

ugyanúgy vonatkozik.   

Amennyiben tiltakozik a direkt marketing céljára történő adatkezelés ellen, adatai nem 

kerülnek feldolgozásra ilyen célból. 

Önnek – a 2002/58/EU szabályozás ellenére – lehetősége van az informatikai vállalat által 

nyújtott szolgáltatások használatára vonatkozó tiltakozási jogát műszaki leírásokat 

alkalmazó automatizált folyamatok segítségével gyakorolni. 

8. Az adatvédelemre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonásához való jog 
Jogában áll az adatvédelemre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni. 

Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés 

törvényességét. 

9. Automatizált döntés egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is 
Joga van arra, hogy ne legyen olyan automatizált döntés alanya (beleértve a profilalkotást 

is), amely joghatással jár Önre nézve vagy más módon nagymértékben károsítja Önt. Ez 

nem érvényes, ha a döntés: 

(1) Ön és a felelős személy között kötött valamely szerződés végrehajtásához 

szükséges. 

(2) az Európai Unió vagy tagállamok jogi szabályozása értelmében, amelynek a felelős 

személy alanya, az megengedett, és amennyiben ezek a jogi szabályozások 

megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak és szabadságainak, valamint 

jogos érdekeinek a megőrzéséhez. 

(3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 
Ugyanakkor ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok GDPR 9 (1) 

bekezdésének megfelelő különleges kategóriáin, leszámítva azt, amikor a GDPR 9 (2) (a) 

vagy (g) pontja kerül alkalmazásra és ezáltal az Ön jogait, szabadságait és jogos érdekeit 

megfelelő intézkedések révén védik. 

 
Az 1)-es és a 3)-as eseteket tekintve a felelős személynek megfelelő intézkedéseket kell 
tennie az Ön jogai, szabadságai és jogos érdekei védelmében. Ennek legalább a felelős 
személy részéről valakinek a közbenjárásának a kérésére, az Ön saját nézőpontjának a 
kifejtésére és a döntés megtámadására szolgáló jogot tartalmazza. 
  



 
 

 
 
10. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 
Amennyiben a közigazgatási ill. bírósági jogorvoslat nem segít, joga van panasszal élni 

felügyeleti hatóságnál, leginkább a lakhelye, munkahelye szerinti tagállamban, vagy ahol az 

állítólagos jogsértés megtörtént. Amennyiben olyan véleményen van, hogy az Önt érintő 

személyesadat-kezelés megszegi a GDPR-t, élhet panasszal. A felügyeleti hatóság 

tájékoztatja a panasztevőt panasza állapotáról és eredményéről, beleértve a GDPR 78. 

cikkelyének megfelelő bírósági jogorvoslat lehetőségét is. 

IX. Közösségi média 

Weboldalunkon közösségi médiára mutató külső linkeket talál, ezek az ún. „beépülő 
közösségi modulok”. Ezek feladata az információk és felhasználói adatok továbbítása. Ez a 
funkció akkor lép élesbe, amikor rákattint a linkre, nem akkor, amikor szimplán meglátogatja 
a weboldalunkat. E linkekre rákattintva az adott média beépülő modulja aktivizálódik és az 
Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az ő szerverükkel. 

Ha weboldalunkon navigálva rákattint egy linkre, elképzelhető, hogy felhasználói adatai 
továbbítódnak a megfelelő hálózatba, és hogy az adott hálózat feldolgozza a felhasználói 
adatait. Ha weboldalunkon navigálva rákattint ezekre a linkre, ugyanakkor az adott 
közösségi hálózaton található személyes felhasználói fiókjába is be van jelentkezve, a 
közösségi hálózat megkaphatja azt az információt, hogy meglátogatta a weboldalunkat, és 
azt eltárolhatja ill. összekapcsolhatja a felhasználói fiókjával. Amennyiben ezt az 
összekapcsolást nem kívánja, a linkre kattintás előtt ki kell lépnie a közösségi hálózatból. 

További információkat a közösségi média (hálózatok) általi adatgyűjtés céljáról és 
terjedelméről, a további adatkezelésről és adatainak felhasználásáról, valamint a 
magánélete védelmét szolgáló jogairól és konfigurációs opcióiról az adott közösségi háló 
adatvédelmi információi között olvashat. A közösségi háló mindössze az olyan 
adatkezelésért felelős, amelyet a weboldalunkon található linkre kattintva indít el.  

Részletek tekintetében nézze meg a jelenleg a weboldalunkon használt közösségi média 
által adott információkat. Közösségi médiumok (hálózatok), mint a Facebook, a LinkedIn 
vagy az Instagram, beépülő moduljait megtalálhatja weboldalunkon. 

A szolgáltatásokat a Facebook Inc., a LinkedIn Inc, és az Instagram Inc. („Szolgáltató”) 
nyújtja. A közösségi beépülő modulok valójában cookie-k, mint ahogy azt az 5. részben 
kifejtettük.  

A Facebook-ot a Facebook Inc. üzemelteti (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA). A Facebook által használt pluginek áttekintése és kinézetük: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins  

A LinkedIn-t a LinkedIn Inc. üzemelteti (2019 Stierlin Court, Mountain View, CA 94304, 
USA). A LinkedIn által használt pluginek áttekintése és kinézetük: 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy   

Az Instagram-ot az Instagram LLC. üzemelteti (1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, 
USA). Az Instagram gombok áttekintése és kinézetük: 
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button   

E pluginek integrálásával és aktivizálásukkal a szolgáltató megkapja azt az információt, hogy 
az Ön böngészője belépett a weboldalunkra, még akkor is, ha Önnek nincs felhasználói 
profilja vagy nincs belépve. Ezt az információt (az IP-címét is beleértve) a böngészője 
elküldheti az adott szolgáltatónak egy szerverére, majd ott feldolgozásra kerül. Saját 
információik szerint a szolgáltatók (Facebook, LinkedIn és Instagram) az EU és az EGT  

https://developers.facebook.com/docs/plugins
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button


 
 

 

tagállamaiból érkező felhasználók személyes adatait dolgozzák fel. Az EU-n vagy az EGT-n 
kívüli országban élő felhasználók adatait az USA-ban vagy szükség esetén egy harmadik 
országban kezelik. Ha az adatok az EU-n / EGK-n belüli szerverekről kerülnek továbbításra 
az EU-n / EGK-n kívüli szerverekre a szolgáltató hálózatán belül, arra az a. hartrodt (GmbH 
& Co) KG nincs sem jogilag, sem technikailag hatással. 

Az adatgyűjtés céljára és terjedelmére, az adatok szolgáltató általi további feldolgozására és 
felhasználására, a magánéletének védelmével kapcsolatban az Ön ilyen vonatkozású 
jogaira és konfigurációs lehetőségeire vonatkozó információkat a szolgáltató adatvédelmi 
információi között olvashat. 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook, a LinkedIn vagy az Instagram azonnal 
hozzárendelje a weboldalunkon begyűjtött adatokat a közösségi profiljához, weboldalunk 
meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie az ilyen jellegű szolgáltatásokból. 

X. Marketing  

Facebook 

Nem használjuk a Facebook Lookalike Customs Audience (Facebook hasonmás egyéni 
célközönség) szolgáltatást, és nem továbbítunk személyes adatokat a Facebooknak 
központi informatikai rendszerünkből (CRM, SAP stb.). Weboldalunk használata révén 
elfogadja ennek a „Egyéni célközönség” funkciónak a használatát. 

Weboldalunkon történő látogatása során egy közvetlen kapcsolat jön létre a Facebook 
szervereivel, amelyen keresztül a weboldalunkon Ön által meglátogatott oldalakról szóló 
információk kerülnek továbbításra. A Facebook ezt az információt összeköti az Ön 
személyes Facebook felhasználói fiókjával. Arról, hogy a Facebook miként gyűjti és 
használja fel az információkat, az Ön ilyen vonatkozású jogairól, valamint arról, hogy a 
magánszférája védelmére milyen lehetőségei vannak, a Facebook adatvédelmi 
tájékoztatójában talál további információkat: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook azonnal összekösse az összegyűjtött adatokat 
a Facebook felhasználói fiókjával, kikapcsolhatja az „Egyéni célközönség” nevű remarketing-
funkciót. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra. (https://www.facebook.com/settings/)  

LinkedIn weboldal  

Az a. hartrodt (hungary) Kft  semmilyen személyesen beazonosítható információt (pl. CRM- 
vagy CSV-fájlokat) nem küld a központi operatív informatikai rendszereinkről a LinkedIn-nek. 

További információ tekintetében keresse meg a LinkedIn weboldalon található különleges 
feltételeket: https://www.linkedin.com/legal/conversion-tracking 
A LinkedIn általános adatvédelmi szabályzatát itt találja: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

A LinkedIn opt-out (elutasítás) szabályzásával kapcsolatban további információkat a 
LinkedIn weboldalon találhat: 
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-
preferences?lang=de  

 

Ezenkívül a cookie-kat is blokkolhatja a böngészője bővítményekre vonatkozó beállításai 
módosításával vagy ha segítséget kér tőlünk; a kapcsolati adatokról további információt a 
16. pontban talál.  

XI. Személyes adatainak harmadik fél általi hozzáférhetősége 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/settings/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=de


 
 

 

A személyes adatok gyűjtését, kezelését és használatát mi magunk, valamint olyan 

esetekben, amikor nincsenek kifejezetten kizárva, az a. hartrodt csoport egyéb vállalatai, ill. 

olyan megbízott külső szolgáltatók végzik, akiket szerződésileg és jogilag is kötelez az 

adatvédelem. A két legutóbb említett esetben gondoskodunk arról, hogy a csoport vállalatai 

és a külső szolgáltatók betartsák a vonatkozó adatvédelmi jogi szabályozást és 

megfeleljenek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtaknak. Mi magunk az EU GDPR-ban 

megfogalmazott jogi előírásait vesszük figyelembe, amennyiben nincs valami azt felülíró 

vagy még annál is szigorúbb alkalmazandó jogi követelményrendszer.  

Továbbá harmadik feleknek nincs hozzáférésük az Ön személyes adataihoz. Se nem 
értékesítjük ezeket az adatokat, se nem használjuk fel azokat. Mi mindössze az illetékes 
hatóságoknak továbbítjuk az Ön adatait a közigazgatási és jogi határozatoknak megfelelően, 
vagy hogy kötelességünknek eleget tegyünk ill. arról jelentést adjunk. Ez ugyanúgy 
vonatkozik egy bírói végzésre. Jogi, közigazgatási vagy törvényi jelentési kötelezettség 
esetén megvizsgáljuk, hogy a z adattovábbítás az EU GDPR-elveinek és/vagy az 
alkalmazandó nemzeti törvényeknek megfelelően jogszerű-e, és amennyiben szükséges, 
megtesszük a jogi lépéseket. 

 
XII. Biztonság 

Személyes adatainak adatvesztés, megmásítás, lopás vagy harmadik felek általi illetéktelen 

hozzáférés elleni védelme érdekében technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk. 

Informatikai rendszereink úgy működnek, hogy az a. hartrodt (hungary) Kft  megfeleljen az 

EU GDPR szabályzásának 32ff pontjának. 

 

XIII. Gyerekek és kiskorúak 

Tudatosan nem kezeljük 16 év alatti kiskorúak személyes adatait egészen addig, amíg erre 
minket törvény nem kötelez. Amennyiben értesítést kapunk arról, hogy ilyen jellegű 
információkat kaptunk bármilyen jogi kötelezettség vagy a szülők beleegyezése nélkül, 
azonnal kitöröljük a szóban forgó adatokat. 

XIV. Törlés és blokkolás  

Amikor az adatokra vonatkozó üzleti cél már nem áll fenn, ill. ha a vonatkozó adatvédelmi 
jogi szabályzások következtében kötelezve vagyunk arra, hogy kitöröljük személyes adatait, 
megtesszük. Beleegyezése esetén személyes adatait tiltakozása kézhezvételét vagy 
beleegyezése céljának megszűnését követően (Digit 2) kitöröljük személyes adatait. 

Kérésére részben vagy teljes mértékben blokkoljuk személyes adatait, kivéve ha ez az a. 
hartrodt (hungary) Kft  adatkezelésében található, mindent felülíró jogi érdeket sért. Ilyen 
esetben kérjük, tudassa velünk, hogy milyen időtartamra kívánja blokkolni az adatait. 
Amennyiben technikailag kivitelezhető, személyes adatainak kezelését bizonyos területeken 
mellőztetheti.  

XV. Fizetési információk 

E-business rendszereinkben (regisztráció szükséges) elképzelhető, hogy meg kell adnia a 
fizetési adatait, vagy olyan fizetési szolgáltatásokat kell használnia, mint a bankkártya, 
hitelkártya vagy online fizetési szolgáltatásokat, mint amilyet a PayPal Inc kínál. 

Ha az a. hartrodt (hungary) Kft  harmadik fél szolgáltató fizetési eljárását használja, nem 
tárolunk semmilyen kártyaadatot, hanem a fizetési folyamat végrehajtását teljes mértékben a  



 
 

 

harmadik fél szolgáltató hatáskörébe helyezzük. Személyes adatait a harmadik fél 
szolgáltató olyan mértékben fogja feldolgozni, hogy képes legyen ilyen szolgáltatást nyújtani. 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a harmadik fél szolgáltatóval az adatvédelmi szabályzatukkal 
és a jelenlegi törvényi szabályozással kapcsolatos információkra vonatkozóan. Amennyiben 
bármilyen kérdése van a harmadik fél fizetési szolgáltatók működésére vonatkozóan, kérjük, 
vegyék fel velünk a kapcsolatot. Elérhetőségeinket a 16. pontban találhatják.  

XVI. Hiperhivatkozások 

Az a. hartrodt (hungary) Kft  weboldala tartalmazhat harmadik felek weboldalára mutató 
hiperhivatkozásokat és kereszthivatkozásokat. Tekintve, hogy az a. hartrodt (hungary) Kft  
nem vállal felelősséget e harmadik felek által üzemeltetett weboldalak tartalma és 
megfelelősége iránt, azt javasoljuk, hogy vizsgálja meg e weboldalak adatvédelmi 
nyilatkozatát.  

 

 


