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JÁTÉKSZABÁLYZAT  

 
 

Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya kiterjed a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú 
Nonprofit Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; a továbbiakban: „Szervező”) által a www.filmmaraton.hu 
weboldalon közzétett, „Repülünk az EYE-ba” elnevezésű játékra (a továbbiakban: „Játék”). 
 

A Játék Szervezője 
 
A Játék Szervezőjének adatai: 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174. 
cégjegyzékszám: 01 10 047056 
adószám: 23376159-2-42 

A Játékosok 
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a következő feltételek mindegyikének 
megfelel: 

- Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;  

- 2019. szeptember 5. napja és 2019. szeptember 9. napja között kitöltötte a Szervező által a www.filmmaraton.hu 
weboldalon elektronikusan közzétett vagy a Toldi art moziban (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.) 
nyomtatott formában elérhető kérdőívet, és azt - a kitöltés módjától függetlenül - a Toldi art mozi erre a célra 
fenntartott urnájában elhelyezte; 

- akivel szemben nem áll fenn a Játékból való kizárás bármely feltétele; 

- a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelel.  
 
Az e pont szerinti feltételeknek megfelelő személy jelen Szabályzat értelmezésében a továbbiakban: „Játékos”. 
 
A Játékra jelentkező személy a részvétellel minden további cselekmény nélkül elfogadja a jelen Szabályzat 
rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 
 
A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. 
 
A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: 

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói (ld. Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8: 1. § (1) bekezdés 1. pontja); 

- a Szervező által a Játék lebonyolításával megbízott gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint 
azok közeli hozzátartozói (ld. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8: 1. § (1) bekezdés 1. pontja). 
 

A Játék leírása 
 

A Játékos a Játékban való részvételhez: 
 

(1) Köteles hiánytalanul kitölteni és aláírni a Szervező által a www.filmmaraton.hu weboldalon elektronikusan 
közzétett, vagy a Toldi art moziban nyomtatott formában elérhető kérdőívet; 
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(2) Az (1) pont szerinti kérdőívet 2019. szeptember 5. napjától legkésőbb 2019. szeptember 9. napján 

21:00 óráig köteles elhelyezni a Toldi art moziban erre a célra rendszeresített urnában.  

 
Egy Játékos csak egy kérdőívet adhat le és egyszer vehet részt a Játékban.  Ha a Játékra jelentkező több kérdőív 
felhasználásával vesz részt a Játékban, a Szervező a jelentkezőt a sorsolásból kizárja. 
 
Érvénytelennek minősül a Játék, amennyiben: 
- a Játékos az adatait nem megfelelően adja meg vagy valótlan adatokat ad meg; 
- a Játékos nem ad választ minden, a kérdőíven szereplő kérdésre; 
- a Játékos feleletválasztós kérdésnél egynél több választ jelöl meg; 
- a Játékos a 18. életévét a Játék megkezdésekor nem töltötte be vagy nem rendelkezik magyarországi lakó,- vagy 
tartózkodási hellyel; 
- a kérdőívet a Játékos nem az erre a célra rendszeresített urnába dobja be, vagy nem a megadott időtartam alatt adja 
le.  
 

A Játék időtartama 
 
A Játék 2019. szeptember 5. napjától 2019. szeptember 10. napjáig tart. 
 
A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától 2019. szeptember 9-én 21.00 óráig van lehetőség. 
 
A Játék befejezése, azaz 2019. szeptember 9. napján 21:00 óra után érkezett jelentkezések érvénytelenek, az ezen 
időpontot követően benyújtott kérdőív kitöltések a sorsoláson nem vesznek részt. 
 

A Játék helyszíne 
 
Toldi art mozi, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 
 

A nyeremény 
 
A KLM Holland Királyi Légitársaság által felajánlott 2 (két) darab repülőjegy Amszterdamba és 1 (egy) darab 1 
napra szóló ingyenes belépés az amszterdami EYE Filmmúzeumba.  
 
A 2 (két) darab turistaosztályú repülőjegy BUDAPEST-AMSZTERDAM-BUDAPEST útvonalra érvényes, melyek 
kizárólag az KLM Holland Királyi Légitársaság által üzemeltetett járatokon használhatók fel. 
 
A helyfoglalási igényt legalább 6 (hat) héttel a tervezett utazás előtt jelezni kell. 
 
A foglalás a rendelkezésre álló helyek függvényében véglegesíthető. 
 
 A repülőgépen szállított személyenként 1 (egy) db maximum 12 (tizenkét) kg súlyú 55 (ötvenöt) x 35 (harmincöt) x 
25 (huszonöt) cm méretű poggyász szállítása lehetséges. Amennyiben a nyertes feladott poggyászt is szállítani kíván, 
úgy annak költségét, személyenként egy darab feladott poggyász esetében a KLM Holland Királyi Légitársaság 
átvállalja. 
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A nyeremény tartalmazza a repülőtéri illetékeket, de nem tartalmazza a reptéri transzfert. A nyeremény kizárólag a 
fent felsorolt szolgáltatásokra és termékekre vonatkozik, tehát nem tartalmazza az utazás során a nyertes és partnere 
által felhasználandó költőpénzt, az utasbiztosítást, sem egyéb utazás során felmerülő költséget. 

 
Az utazás a nyeremény átvételét követő 6. hónap utolsó napjáig vehető igénybe. 
 
A nyeremény átadásáról jegyzőkönyv készül. A nyeremény át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. 
 

 
A sorsolás 

 
A sorsolást a Szervező végzi. A sorsoláson a Szervező a Játék helyszínén erre a célra rendszeresített urnákba bedobott 
kérdőívek közül kézi sorsolással húzza ki a nyertest. 
 
A nyereményre jogosult nyertes játékost, valamint további 5 (öt) pótnyertest a játékosok közül sorsolja ki Szervező a 
2019. szeptember 10. napján 11.00 órakor egymás után folyamatosan.  
 
A már kisorsolt Játékos a sorsolás további részében nem sorsolható ki újra. 
 
Szervező az eredményhirdetéskor a nyertest 2019. szeptember 10. napján 18.00 óráig értesíti a megadott e-mail címen. 
 
Amennyiben a nyertes a Szervezőnél nem jelentkezik a Szervező megkeresésére, a megkereséstől számított 12 
(tizenkettő) órán belül, az elsőként kijelölt nyertes a nyereményre nem lesz jogosult, helyébe az 1. sz. pótnyertes lép. 
Amennyiben a kapcsolatfelvételtől számított 12 (tizenkettő) órán belül az 1. sz. pótnyertes sem nyújt választ a 
Szervező részére úgy a sorrendben a következő pótnyertes lesz jogosult a nyereményre. 
 
A további pótnyertesekre a fentiek szerinti előírásokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy pótnyertes megkeresése 
esetén a válaszadásra rendelkezésre álló határidő valamennyi pótnyertes esetében az adott pótnyertes megkeresésétől 
számított 12 (tizenkettő) óra. 
 
A Szervező kizárólag olyan Játékost hirdet ki nyertesnek, aki a Játék megkezdésekor a 18. életévét betöltötte és aki 
érvényes magyarországi lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 
 
A Szervező kizárólag a nyertes Játékost, illetve a Játékos érvénytelen jelentkezése, vagy sikertelen kapcsolatfelvétel 
esetén a soron következő pótnyertest értesíti a sorsolást követően. 
 

Nyeremény átvétele és kézbesítése 
 
A Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. A nyeremény átvételére a sorsolás 
lebonyolításától számított 15 (tizenöt) napon belül személyes átadás-átvétel útján kerül sor, Szervező választása és 
előzetes tájékoztatása szerint.  
 
Amennyiben a nyeremény átvételére a nyertes Játékos együttműködésének hiánya miatt nem kerül sor, a nyeremény 
a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, mellyel kapcsolatban Szervezőt semmilyen felelősség nem 
terheli. 
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A nyereményt a nyertes Játékos személyesen köteles átvenni, kivéve, ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott. 
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, 
valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes 
cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el. 
 
A nyeremény átvételével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg. 
 
Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a nyertes 
köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során további személyes (elsődlegesen adóigazgatási 
jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési 
kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult, helyébe a következő pótnyertes lép. A 
Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, 
mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a 
Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 
 
A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A Szervező 
nem vállalja a nyeremény átvételével, felhasználásával, vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb 
költségek (pl. lakóhely és a sorsolás helyszíne közötti utazással összefüggésben felmerülő költségek) megfizetését. 
 
A Szervező a Szabályzatban felsorolt nyereményen kívül további nyereményeket nem sorsol ki. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a 
Játékos személyes adatait a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti adatkezelési céllal és módon 
kezelje. A Játékos kijelenti, hogy a hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás alapján történik. 
 
A Játékos jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel 
visszavonja. A Játékos az erre vonatkozó igényét a következő kapcsolattartási címre küldheti: 
adatvedelem@filmalap.hu. 
 
A nyertes Játékos külön kifejezett hozzájárulásával engedélyezheti, hogy a Szervező a Játékos nevét, képmását és 
hangmását közzétegye. 
 
A Szervező a nyeremény esetleges késedelmes átadásából/átvételével kapcsolatban nem vállal felelősséget. A Játékos 
az általa tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókja levélfogadására képtelen állapotából adódó valamennyi 
következményt a Játékos visel. Az adatok helytállóságát – a diákigazolvány érvényessége kivételével – a Játékra való 
jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. 
 
A nyertes Játékos a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményhez kapcsolódó jótállás és szavatosság 
keretében érvényesítheti. 
 
A Szervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, valamint a jelen Szabályzat 
megjelenítésére alkalmas weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.  
 
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Szabályzatban foglaltak kizárólagos – időbeli korlátozás nélküli – 
egyoldalú módosítására. 
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Jelen Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.filmmaraton.hu weboldalon. 
 
Amennyiben a Játékkal vagy a Szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az 
adatvedelem@filmalap.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a levélben szíveskedjen feltüntetni a Játék elnevezését: 
„Repülünk az EYE-ba”. 
 
Budapest, 2019.  
 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
I. Adatkezelő neve és elérhetősége 
 
Az adatkezelő neve: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)  
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; 
Telefonszáma: (+36 1) 461 1320 
E-mail címe: filmalap@filmalap.hu 
Honlap: mnf.hu 
 
II. Adatvédelmi tisztviselő 
 
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők: 
Neve: Dr. Bottyán Béla  
Postacíme: 1145 Budapest, Róna u. 174.;  
Pf: Budapest 1365 Pf. 748.  
E-mail címe: bottyan.bela@filmalap.hu 
Telefonszáma: +36 1 461 1365 
 
III. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje 
 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés 
jogalapja 

Az adatok tárolásának időtartama 

az Ön neve, e-mail 
címe, telefonszáma, a 
www.filmmaraton.hu 
honlapon 
Adatkezelő által 
közzétett kérdőív 
kitöltése során egyes 
filmalkotásokkal 
összefüggő 
vélemények 

az Adatkezelő honlapján 
(www.filmmaraton.hu) 
meghirdetett 
nyereményjátékon való 
regisztráció biztosítása,  a 
nyereményjáték keretében 
tartott sorsolás alapján 
kiválasztott jelentkezővel való 
kapcsolatfelvétel  

önkéntes 
hozzájárulás 

a hozzájárulás visszavonásáig, de 
visszavonás hiányában is legkésőbb 
2019. szeptember 10. napjáig 
(nyereményjáték keretében tartott 
sorsolás lebonyolításáig) 

nyertes játékos 
jegyzőkönyvben 
feltüntetett 
személyes adatai 
(név, születési hely, 
idő, anyja neve) 

adókötelezettségek és 
számviteli nyilvántartási 
kötelezettségek szabályszerű 
teljesítése 

adófizetéssel és 
számviteli 
nyilvántartással 
összefüggő jogi 
kötelezettség 
teljesítése 

az adójogi jogszabályok szerinti 
megőrzési ideig 

nyertes játékossal 
megkötendő 
szerződés 
előkészítésével 
kapcsolatos adatok 

szerződés előkészítése, 
szerződéskezelés az iratkezelő 
szoftverben 

szerződés 
előkészítése és 
teljesítése 

Az Adatkezelő az adatot a szerződés 
megkötésének meghiúsulásáig vagy a 
szerződés létrejötte esetén annak 
megszűnéséig kezeli. A szerződés 
meghiúsulása, megszűnése után a 
személyes adatokat az Adatkezelő nem 
törli, hanem azokat a szerződésből 
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eredő igények (polgári jogi, adójogi) 
elévülésének végéig jogos érdek alapján 
őrzi meg. 

nyertes Játékos neve, 
képmása, hangmása 

nyereménnyel összefüggő 
események marketing célú 
közzététele az Adatkezelő saját 
és közösségi média felületein 

önkéntes 
hozzájárulás 

a hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél 
megszűnéséig 

 
A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja az Ön figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez történő 
hozzájárulás előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes.  
 
Amennyiben az érintett a fenti adatokat nem adja meg akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges 
következménye lehet, hogy Ön nem tud az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékban részt venni.  
IV. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái 
 

AW-DEV Computer 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság; Care All 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság, IT-PNG-
SYSTEM Kft., PROGEN 
Mérnöki Fejlesztő és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 
MICROWARE 
HUNGARY Informatikai 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság, SZÁMORG-
Invest Számítástechnikai 
Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Az Adatkezelő 
informatikai 
szerverein tárolt 
személyes adatok; 
tárhelyszolgáltatás 
során 
hozzáférhetővé váló 
személyes adatok 

Adatfeldolgozó 
 
 
 
 
 
 

 Az adatfeldolgozók az Adatkezelővel 
fennálló jogviszonyuk alapján IT 
szolgáltatást végzenek az informatikai 
rendszer technikai üzemeltetésével 
kapcsolatban. 

Nyereményjáték 
lebonyolításával megbízott 
gazdasági társaság (Sensation 
Event&Congress Korlátolt 
Felelősségű Társaság) 

név, e-mail cím, 
telefonszám, egyes 
filmalkotásokkal 
kapcsolatos 
vélemények 

Adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel 
fennálló jogviszonya alapján a 
nyereményjáték lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat lát el. 

 
A személyes adatok fenti adatfeldolgozó részére történő továbbításával az Adatkezelő az Ön adatait az Európai 
Gazdasági Térség országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, 
kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. 
 
V. Különleges adatok kezelése 
 
Az Adatkezelő különleges adatot az adatkezelés során nem kezel. 
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VI. Érintetti jogok 
 
Tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
azok helyesbítését, törlését, kérheti továbbá egyes esetekben az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a 
személyes adatok kezelése ellen az I. pontban írt elérhetőségeken keresztül. Önt megilleti továbbá az 
adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.  
 
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonására az I. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím), amely 
ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  
 
A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem 
járhat. 
 
a) A hozzáféréshez való jog  

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és azt miként 
teszi, ideértve különösen: az adatkezelés céljait; a címzetteket, akikkel az adatait közölték; a forrást, ahonnan az adatot 
az Adatkezelő megkapta; a megőrzési időtartamot; az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát; továbbá az 
automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozó információkat. Ennek során Ön arra is jogosult, hogy az 
adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ettől eltérő kérés hiányában – az Adatkezelő a 
kért információkat elektronikusan (pdf. formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga 
hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait – így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát – az 
Adatkezelő jogosult az Ön erre irányuló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 
 
b) A helyesbítéshez való jog 

Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség 
merül fel a helyesbített adattal kapcsolatban, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő 
módon bizonyítsa az Adatkezelő részére. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel is 
közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy 
az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő 
tájékoztatja ezen címzettekről. 
 
c) A törléshez való jog  

Amennyiben Ön egy vagy több személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül 
törli. 
Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően 
haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől 
aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban 
az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

 Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
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 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 
nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

 
Az adatkezelés korlátozása alatt azt kell érteni, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az 
Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult. Az Adatkezelő ilyen hozzájárulás 
hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós 
tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt 
előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az 
adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem 
igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 
 
e) Adathordozhatósághoz való jog 

 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. email útján) megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat 
az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az érintettel 
kötött szerződés teljesítése. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén az érintett kérésének az Adatkezelő email csatolmány újtán, pdf 
formátumban tesz eleget. 
 
f) Panasz benyújtásához, jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletének 
(„GDPR”) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) nyújtható be. A NAIH elérhetőségei:  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.   Telefon: +36-1-391-1400 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.      Fax: +36-1-391-1410  
Honlap: http://naih.hu/      E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Ön a fenti jogsérelem esetén – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz 
fordulni továbbá a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Tájékoztatjuk, hogy 
Ön akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság panaszt érdemben nem bírálja el vagy 3 (három) 
hónapon belül a felügyeleti hatóság nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről 
vagy annak eredményéről.  
 
VII. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
 
Az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal és profilalkotás az Önre vonatkozó adatkezelése során nem 
történik. 
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VIII. Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő 
 
Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az érintettek bármely jogukat 
gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan 
késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, 
amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről. 
 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 
a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni. 
 
 

*** 


