Olvasó-riporter szabályzat
A Baleset-info.hu olvasó-riporteri szabályzata
1. Bevezető
A jelen olvasó-riporter szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) a Baleset-info.hu online
sajtótermék (továbbiakban együtt: a „Kiadvány”) részére az olvasók, más felhasználók által
továbbított (mozgó)képes, illetve szöveges tartalmak (a továbbiakban: az „Olvasói Tartalom”)
közzétételének feltételeit tartalmazza. Olvasói Tartalmat kizárólag 18. életévét betöltött,
cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: a „Jogosító”) küldhet az info@balesetinfo.hu elektronikus postacímre.
2. Az Olvasói Tartalomra vonatkozó szabályok
2.1. A Jogosító az Olvasói tartalom megküldésével tudomásul veszi és kifejezetten
elfogadja, hogy a Kiadó felé megküldött Olvasói Tartalmat illetően a Jogosító kizárólagos,
ingyenes, területi korlátozás nélküli, határozatlan és korlátlan időre szóló, valamennyi a
megküldés időpontjában ismert felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre
átruházható, átengedhető és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének
jogát is magában foglaló, az adott Olvasói Tartalom valamennyi elemére és részére
kiterjedő felhasználási jogot enged a Kiadónak, ideértve nem kizárólagosan az Olvasói
Tartalom nyilvánosságra hozatalát, publikálását, közzétételét, analóg vagy digitális
hordozón, illetve egyéb módon történő többszörözését és terjesztését, nyilvános előadását,
nyilvánossághoz sugárzással vagy másként történő közvetítését, a műnek az eredetihez
képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítését,
egyedi lehívásra vagy más módon történő hozzáférhetővé tételét, nyilvánossághoz
közvetítését sugárzástól eltérő módon, vezeték útján vagy anélkül, átdolgozását, reklám
vagy egyéb célú felhasználását, kiadását, kiállítását. Az Olvasói Tartalom bármely okból
történő eltávolítása, közzétételének megszüntetése, felhasználásának nem gyakorlása a
Kiadó részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.
2.2. Az Olvasói Tartalomként kizárólag a Jogosító tulajdonában vagy jogszerű használatában,
illetve jogosultsága alatt álló szöveges és/vagy (mozgó)képes tartalom küldhető meg
felhasználásra a Kiadó részére. Ezért a Jogosító szavatol, felel és helytállni köteles. A Kiadó az
Olvasói Tartalmat saját egyéni belátása alapján teszi közzé, illetve választja meg annak
felhasználási módját vagy tekint el annak felhasználásától. Jogosító tudomásul veszi, hogy az
Olvasói Tartalom Kiadónak való megküldése nem létesít a Kiadót terhelő közzétételi vagy
egyéb jogcímen fennálló/keletkező [így különösen, de nem kizárólagosan (díj)fizetési]
kötelezettséget.
2.3. A Jogosító az Olvasói Tartalom megküldésével kifejezetten lemond arról és nem kéri, hogy
a Kiadványban esetlegesen közzétételre kerülő Olvasói Tartalom szerzőjeként feltüntessék.
Ugyanígy nem kéri nevének feltüntetését az Olvasói Tartalom át- vagy feldolgozása, illetve
fordítása esetén, névfeltüntetési jogosultságáról kifejezetten lemond.

2.4. A Jogosító kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott felhasználási
engedély írásba foglalása nem jogszabályi előírás tekintettel a napilapban, folyóiratban, illetve
internetes sajtótermékben történő közzétételre. Jogosító azáltal, hogy az 1. pontban rögzített
info@baleset-info.hu elektronikus postacímre megküldi az Olvasói Tartalmat, jelen
Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és ezen Szabályzat
rendelkezései szerint jön létre a felhasználási jogviszony a Jogosító és a Kiadó között.
2.5. A Jogosító köteles gondoskodni arról is (azért szavatol, felel és helytáll), hogy az általa
megküldött tartalom (például harmadik személyek személyes adatai, képmásai, képek, filmek,
szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait – különösen
szerzői jogát, iparjogvédelmi, védjegy, illetve személyiségi jogát, jóhírnevét – vagy a
jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére
buzdítással) nem sértik.
2.6. Az Olvasói Tartalmat megküldő Jogosító korlátlan szavatosságot, felelősséget és
helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Olvasói Tartalom tekintetében
megfelelő jogosultságokkal rendelkezik




az Olvasói Tartalom Baleset-info.hu által történő közzétételéhez, nyilvánosságra
hozatalához, publikálásához, ideértve nem kizárólagosan az Olvasói Tartalom
elkészítésében közreműködő, vagy az Olvasói Tartalom egészének vagy valamely
alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb
jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet,
vagy az Olvasói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyét; és
a jelen Szabályzat alapján az Olvasói Tartalmak tekintetében a Kiadónak engedett
felhasználási jog engedésére.

2.7. Amennyiben az Olvasói Tartalom a jelen Szabályzatba, illetve a hatályos jogszabályokba
ütközik, a Kiadó az abban foglaltaknak megfelelően dönt az Olvasói Tartalom eltávolításáról.
2.8. Az Olvasói Tartalom létrehozása során a Jogosító képek vagy más tartalmak készítése
közben a Kiadóra vagy annak bármely sajtótermékére való hivatkozás tilos, Jogosító köteles az
Olvasói Tartalom létrehozatala és jelen Szabályzat szerinti felhasználás engedélyezése során a
harmadik személyek személyiségi jogait tiszteletben tartani. Jogosító tudomásul veszi, hogy az
Olvasói Tartalom készítése során semmilyen minőségben nem jogosult a Kiadóra hivatkozni,
illetve nem tekinthető a Kiadó nevében vagy érdekében eljáró személynek.
2.9. Amennyiben a Jogosító magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik
személy vagy bármely hatóság, hivatal, illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt,
követelést támaszt, illetve eljárást indít, a Jogosító köteles minden a Kiadó által megkövetelt
intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és
költséget, ami a Kiadót a Jogosító bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal
összefüggésben éri.
2.10. A Jogosító tudomásul veszi, hogy a Kiadó a megküldött Olvasói Tartalmakat a jogszabályi
rendelkezéseknek, illetve a jelen Szabályzatban foglalt feltételek szerint ellenőrzi/ellenőrizheti.
A Kiadó ennek megfelelően, egyéni belátása alapján dönt az Olvasói Tartalom közzétételéről.

2.11. A Jogosító az Olvasói Tartalom megküldésével kijelenti és szavatolja, hogy az Olvasói
Tartalomban esetlegesen előforduló személyes adat, képmás, hangfelvétel, stb. érintettjeinek,
jogosultjainak, valamint a szerzői műnek minősülő tartalmak esetében azok jogosultjainak,
illetve szerzőinek jelen Szabályzat szerinti felhasználásához hozzájáruló, engedélyező
nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és a Kiadó kérése esetén azokat köteles a
Kiadónak átadni vagy a hozzájárulás beszerzése érdekében az Olvasói Tartalom jogosultjának
– annak előzetes hozzájárulásával – elérhetőségét a Kiadó rendelkezésre bocsátani.
3. Felelősség
3.1. A Jogosító kijelenti és szavatol, felel és helytáll azért, hogy az Olvasói Tartalom







nem hordoz jogszabályba ütköző tartalmat;
nem trágár hangvételű, obszcén, agresszív, fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre
alkalmas stílusú, pornográf, szexuális vagy erotikus tartalmú, vagy egyéb szempontból
megbotránkoztató tartalmú, továbbá nem tartalmaz semmilyen politikai, illetve vallási
tárgyú utalást;
mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát nem sérti, ilyen tartalomra
nem utal, vagy nem ösztönöz ilyen tartalom használatára (reklám);
jogosulatlanul nem jeleníti meg más személy személyes adatait, illetve üzleti titkát vagy
egyéb titkát, továbbá más személyre vonatkozó bármely bizalmas információt;
nem sérti más személy bármely jogát (ideértve, de nem kizárólagosan bármely vagyoni,
illetve nem vagyoni jogot is, különösen, de nem kizárólagosan a személyhez fűződő
jogokat vagy jogos és méltányos gazdasági/üzleti, illetve egyéb érdeket).

3.2. A Jogosító az Olvasói Tartalom megküldésével tudomásul veszi, hogy a Kiadó kizárja
felelősségét és helytállási kötelezettségét az Olvasói Tartalom vonatkozásában, a Jogosító
kizárólagosan felel és áll helyt az általa továbbított Olvasói Tartalom jogszerűségéért. A Kiadót
a fentiekkel összefüggésben a Jogosítóval vagy bármely más harmadik személlyel szemben
kártérítési vagy helytállási kötelezettség nem terheli, az alól a Jogosító a kiadót mentesíteni
köteles.
3.3. A Jogosító köteles a Kiadónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni
minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiadót vagy más harmadik személyt a
Jogosító bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a
Jogosító magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy
bármely hatóság, hivatal, illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt, követelést
támaszt, illetve eljárást indít, a Jogosító köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Kiadó
által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni
hátrányt és költséget, ami a Kiadót a Jogosító bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal
összefüggésben éri.
4. Adatvédelem
4.1. A Jogosító személyes adatainak kezelése megfelel a jelen Szabályzatnak és a hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek.

4.2. A Jogosító által a Kiadó rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelője a Kiadó (email címe info@baleset-info.hu). Az Olvasói Tartalom rendelkezésre bocsátása önkéntes, az
adatkezelés jogalapja a Jogosító önkéntes hozzájárulása. Jogosító az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.
4.3. A Jogosító főszabály szerint saját személyes adatait jelenítheti meg az Olvasói
Tartalomban. Ettől eltérő esetben - amennyiben jogszabályban előírt kötelezettsége van rá - a
Jogosító köteles az Olvasói Tartalommal érintett harmadik személy hozzájárulását előzetesen
beszerezni és azt a Kiadó rendelkezésére bocsátani vagy a hozzájárulás meglétét, tartalmát
megfelelően igazolni.
4.4. A Jogosító a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten kijelenti és tudomásul veszi,
szavatolja, felel és helytáll azért, hogy az Olvasói Tartalom különleges személyes adatot (faji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok) nem
tartalmaz(hat). A Jogosító a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten kijelenti és tudomásul
veszi, hogy amennyiben Olvasói Tartalom különleges személyes adatot tartalmaz, úgy az
Olvasói Tartalom a Kiadó által törlésre kerül.
4.5. Amennyiben Jogosító a jelen Szabályzat 4.4. pontjában rögzített nyilatkozata ellenére az
Olvasói Tartalom különleges személyes adatot tartalmaz, úgy az Olvasói Tartalom törléséig az
általa önkéntesen megadott különlegesen személyes adat Kiadó általi kezeléséhez a Jogosító
önkéntesen, a jelen Szabályzatban foglalt részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett
hozzájárulását adja.
4.6. A Jogosító személyes adatai kezelésének célja az Olvasói Tartalom közzététele
érdekében történő kapcsolatfelvétel a Jogosítóval, valamint a közzététel ellenértékeként
megállapított felhasználási díj elszámolása. A Kiadó a Jogosító személyes adatait (név,
bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, a tizennyolcadik életéve betöltésének ténye) a
fenti célokból a Jogosító hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
4.7. Az Olvasói Tartalom közzétételével, egyéb felhasználásával összefüggő adatkezelés
célja az előterjesztett esetleges jogi igények, követelések esetén a jogi igényekkel,
követelésekkel szembeni védekezés, a kapcsolódó jogviszony tényének és valamennyi, jogi
szempontból releváns körülményének igazolása és bizonyítása. A jogi igények
érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Kiadó jogi igények érvényesítéséhez,
ilyen igényekkel szembeni védekezés előterjesztéséhez, hatósági megkeresések
megválaszolásához, hatósági eljárásokban történő védekezés előterjesztéséhez fűződő
jogos érdeke, az adatkezelés időtartama – az Olvasói igény előterjesztésétől - az általános
elévülési szabályok szerint számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:22. § (1) bekezdése szerinti öt év.
4.8. A Kiadó a felhasználási díj teljesítésével összefüggő adójogi és közteher fizetési
kötelezettség teljesítése vonatkozásában kezelt személyes adatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseinek
megfelelően a felhasználási díj teljesítésétől számított 8 évig kezeli.

4.9. A személyes adatok megismerésére a Kiadó, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók
a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a jövőben további
adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával
tájékoztatja a Jogosítókat. A Kiadó kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott
Jogosító kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására
alkalmas adatokat.
4.10. A Jogosítókat a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.
Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 13. cikk)
A Jogosító jogosult arra, hogy a Kiadó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az
adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon. Tekintettel arra, hogy a Jogosító saját maga adja meg a Kiadórészére személyes adatait,
a Kiadó a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Szabályzattal tesz
eleget.
Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
A Jogosító bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Kiadó pontosan mely személyes
adatait kezeli. Kérésére a Kiadó tájékoztatást ad továbbá a Jogosítóra vonatkozó adatkezelés
céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket, amennyiben erre sor került). A Jogosító bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést
kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Kiadótól a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Kiadó díjmentesen a Jogosító
rendelkezésre bocsátja. A Kiadó további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló,
az adatok mennyiségéhez igazodó ésszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban
a Kiadó előzetesen közli a Jogosítóval. Amennyiben a Jogosító elektronikus úton nyújtotta be
a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Kiadó az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban bocsátja a Jogosító rendelkezésére, kivéve, ha a Jogosító másként
kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
A Jogosító jogosult kérni, hogy a Kiadó helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes
adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak - figyelembe véve az adatkezelés célját – a Jogosító
kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a
személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles
nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum
bemutatása is szükséges.

Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
A Jogosító bármikor kérheti a Kiadótól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Kiadó
köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:








a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Kiadó
gyűjtötte vagy más módon kezelte;
a Jogosító visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
a Jogosító a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Kiadóközérdeken vagy a
jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen
üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
a személyes adatokat a Kiadó jogellenesen kezelte;
a személyes adatokat a Kiadóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:








a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Kiadóra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség
teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a
Kiadóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
A Jogosító kérheti, hogy a Kiadó korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:






a Jogosító vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kiadó ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Jogosító ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
a Kiadónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jogosító
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
a Jogosító a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő
szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg

megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
azaz, hogy a Kiadó adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e a Jogosító adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.
A korlátozás ideje alatt az adatot a Kiadó csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem
végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez a Jogosító hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az
adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.
Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Kiadó a Jogosítót előzetesen
abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan a Jogosító az adatkezelés korlátozását
igényelte.
A Kiadó minden olyan címzettet tájékoztat a Jogosító által kért és a Kiadó által végrehajtott
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. A Jogosító kérésére a Kiadó tájékoztatja a Jogosítót arról, hogy kik, melyek azok a
címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
A Jogosító jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekből vagy a Kiadó, vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Kiadó a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Jogosító érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Tekintettel arra, hogy a Kiadó a Jogosító adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, a Jogosító
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Kiadó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Kiadó megakadályozná. Az
adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg a Jogosítót, amelyek
kezelése a Jogosító hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2)
bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul.
Amennyiben a Jogosító kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a
Kiadó jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, a Jogosító jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a Jogosító megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-13911400, www.naih.hu).
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, a Jogosító
jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
a Jogosító jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja a Jogosítót a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a
felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani
(Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni
bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és
illetékességgel).
A Kiadóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(GDPR 79. cikk)
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 5.9.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, a
Jogosító jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Kiadó a
személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a
GDPR szerinti jogait.
Az eljárást a Kiadó tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell
megindítani. Az eljárás megindítható a Jogosító szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).
A Jogosító tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Jogosító jogaira és
szabadságaira nézve, a Kiadó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Jogosítót az
adatvédelmi incidensről.
A Jogosítót nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja a Jogosító hasonlóan hatékony tájékoztatását.
4.11. A Kiadó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat a Jogosító hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget
az adatbiztonság követelményének. Kiadó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa,
valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

4.12. A kezelt adatokat kizárólag a Kiadó, valamint alkalmazottai, illetve az általa esetlegesen
igénybe vett adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat a Kiadó harmadik, az adat megismerésére
jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. A Kiadó megtesz minden tőle telhetőt
annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti
kötelezettségvállalást a Kiadó az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére
előírja.
4.13. A Kiadó semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges személyes adatokat, azaz
olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
4.14. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a Kiadó által kezelt,
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat
jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését,
megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen
megsemmisülését és sérülését eredményezi.
A Kiadó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst,
kivéve, ha a Kiadó bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán
belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig –
további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő
bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:




az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és
kategóriája;
a Kiadó neve, elérhetősége; az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető
következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására,
orvoslására.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a Kiadó az
adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi
incidensről a Kiadó honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban
meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
Az adatvédelmi incidensekről a Kiadó az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
az alábbi adatokat tartalmazza:






az érintett személyes adatok köre;
az érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat a Kiadó az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5
évig őrzi meg.
4.15. A Jogosító jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai
úton ii) személyesen juttassa el a Kiadó székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Kiadó
e-mail elérhetőségére.
Amennyiben a Jogosító személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott
adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Kiadó jogosult a Jogosítótól további, a
személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.
Amennyiben a kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így
nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Kiadó megtagadhatja.
A Kiadó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jogosítót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Ha a Jogosító elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Jogosító azt másként kéri.
Ha a Kiadó nem tesz intézkedéseket a Jogosító kérelme nyomán, késelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jogosítót az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Jogosító panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
4.16. Amennyiben a Jogosító úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való
jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
bíróságnál.

4.17. A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást
és intézkedést a Kiadó díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre a Kiadó (i) ésszerű összegű díjat számíthat fel; vagy (ii)
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
4.18. Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR)
irányadó.
5. Végső rendelkezések
5.1. A jelen Szabályzat 2022. január 1. napjától határozatlan időre annak visszavonásáig, illetve
módosításáig maradnak hatályban.

5.2. A Kiadó fenntartja a jelen Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Jogosító
kifejezetten elfogad.
5.3. Nem minősül a jelen Szabályzat módosításának a Szabályzatban esetlegesen előforduló
elütések, helyesírási hibák kijavítása, vagy a Kiadóra vonatkozó cégadatok módosítása és más
adminisztrációs vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, jogszabályi rendelkezések
változásából adódó módosítás/módosulás.
5.4. A 5.3. pont szerint javított vagy módosított Szabályzat közlése, továbbá azon módosított
általános szerződési feltételek közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági
aktus tette szükségessé a módosítást, az egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is
lehet.
5.5. A jelen Szabályzatban leírt jogviszonyokra a magyar jog az irányadó.

