
 

Mediterrán Ingatlan Kft. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 

I. Bevezetés 

 

1.1. 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 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: 

Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 

érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, 

átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 

nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással 

e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg 

kell küldeni. 

 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

https://www.mediterrantuzep.hu/    

 

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: 

https://www.mediterrantuzep.hu/adatvedelmi-nyilatkozat   

 

A szabályzat módosításai a fenti címeken történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

 

1.2. Az adatkezelő és elérhetőségei: 

Név:   Mediterrán Ingatlan Kft. 

Székhely:  6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204. 

Cégjegyzékszáma: 06-09-022482 

Adószáma:  25468124-2-06 

E-mail:  mediterrantuzep@gmail.com  

Telefon:  +3670/7983266 

 

 

II. Fogalom meghatározások 

 

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

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

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 

természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

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

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, 

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás 

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
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2.3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

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

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy 

a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

2.4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

2.5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 

2.6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

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

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez; 

 

2.7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

 

III. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

 

3.1. A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos 

és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz 

kötöttség”); 

 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); 

 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 



jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); 

 

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával 

szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 

 

3.2. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

3.3. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően 

történik. 

 

IV. A kezelt személyes adatok köre 

 

4.1. Regisztráció 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Felhasználónév Azonosítás, a felhasználói fiókba történő 

biztonságos belépést szolgálja 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos 

belépést szolgálja. 

A regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

A regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

 

A felhasználónév megadása esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

b., Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A 

regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely 

személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az 

érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az 

adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a 

jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján a mediterrrantuzep@gmail.com email címen. 
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g., Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy 

• az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem 

tudjuk létre hozni. 

 

4.2. Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés (Rendelés, vásárlás) 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név (Vezeték-és keresztnév) A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a 

szabályszerű számla kiállításához szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése 

Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a 

szállítással kapcsolatos kérdések 

hatékonyabb egyeztetése. 

Számlázási cím (város, utca, házszám, 

irányítószám) 

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a 

szerződés létrehozása, tartalmának 

meghatározása, módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az abból származó 

díjak számlázása, valamint az azzal 

kapcsolatos követelések érvényesítése. 

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele. 

A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

 

Az e-mail cím megadása esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

b., Az érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart vagy 

a regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az 

adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást 

követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 

főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell 

olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon 

megőrizni. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 



e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján mediterrantuzep@gmail.com  e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja: 

 

• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, 

 

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 

Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 

 
„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához 

technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell 

megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 

nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az 

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.” 

 

• A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) 

pontja. 

 

• A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év. 
6:22. § [Elévülés] 

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. 

Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. 

Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 
Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy 

• az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy a rendelését tudjuk teljesíteni. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését 

feldolgozni. 

 

4.3. Ajánlatkérés 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:  

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név (Vezeték-és keresztnév) A kapcsolatfelvételhez, és az ajánlatadáshoz 

szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése 

Telefonszám Kapcsolattartás, az ajánlatkéréssel 

kapcsolatos kérdések hatékonyabb 

egyeztetése. 
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Szállítási helyszín Az ajánlatadáshoz szükséges információ. 

Üzenet Az érintett által, önkéntes alapon megadott 

minden olyan információ, amely 

az Adatkezelőnek segítséget nyújthat a 

személyre szabott ajánlat elkészítésében. 

 

b., Az érintettek köre: a weboldalon az ajánlatkérést igénybe vevő valamennyi érintett.  

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ajánlat kiküldéséig vagy az 

érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az 

adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett 

törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást 

követően az e-mail címet is törli.  

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a 

jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáfé-

rést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpont-

ban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján mediterrantuzep@gmail.com e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy  

• az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján valósul meg, 

• köteles a személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím) megadni, hogy ajánlatot küld-

hessünk Önnek. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk az Ön részére 

ajánlatot küldeni. 

 

4.4. Kapcsolati űrlap 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

Az adatkezelés célja, hogy a látogató kényelmesen, levelező program használata nélkül a 

kapcsolati űrlap segítségével küldjön üzenetet (e-mailt) a weboldal üzemeltetője részére. Az 

üzenetre, érdeklődésre csak az elérhetőségi adatok birtokában tud választ adni az Adatkezelő. 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték- és keresztnév Beazonosításhoz, kapcsolatfelvételhez 

szükséges. 

E-mail Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése 

Telefon Kapcsolattartás, a kérdések hatékonyabb 

egyeztetése. 
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Üzenet Az érintett által, önkéntes alapon megadott 

minden egyéb adat, információ, mely 

az Adatkezelőnek segítséget nyújthat a 

szolgáltatás elvégzésében (cél: testre szabott 

tájékoztatás elküldése, ajánlat készítés, 

érdeklődés megválaszolása). 

 

b., Az érintettek köre: a weboldalon található kapcsolati űrlapot kitöltő valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az 

érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, 

elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott 

e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a 

jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján mediterrantuzep@gmail.com e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy 

• az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy érdeklődését, kérdését, kérését feltudjuk 

dolgozni. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk Önnel 

felvenni a kapcsolatot. 

 

 

 

4.5. E-mail küldés 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe birtokába jutunk, de bizonyos 

esetekben (pl. termék, szolgáltatás megrendelés) elengedhetetlen a név, e-mail cím, telefonszám 

vagy lakcím megadása. Mindez személyes adatkezelésnek minősül. Az érintett személyes adatokat 

számítógépünk levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó listájában tároljuk, minimum 

egy évig, vagy addig az időpontig, ameddig Ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen 

személyes adatokat tartalmazó levelek végleges törlését. Amennyiben e-mailt küld részünkre, 

elfogadja a személyes adatkezelésre vonatkozó irányelveinket. 
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Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, ajánlatadáshoz, a 

vásárláshoz és a szabályszerű számla 

kiállításához szükséges. 

E-mail cím Kapcsolattartás, visszaigazolások küldése 

A levélküldés időpontja Azonosítás, technikai művelet végrehajtása. 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

b., Az érintettek köre: a Mediterrán Ingatlan Kft. e-mailes elérhetőségeire 

(mediterrantuzep@gmail.com) elektronikus levelet küldő valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: minimum 1 évig, vagy az érintett 

törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a 

GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme 

kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail 

címet is törli. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a 

jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján mediterrantuzep@gmail.com e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy 

• az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. 

• köteles a személyes adatokat megadni, hogy kérését, rendelését feltudjuk dolgozni. 

• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy kérését, rendelését nem 

tudjuk teljesíteni. 

 

 

4.6. Kamerarendszer üzemeltetése 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

A kamerás megfigyelés célja a Mediterrán Ingatlan Kft. által használt és a megfigyeléssel érintett 

épület biztonságának és vagyoni javainak, berendezéseinek, műszaki cikkeinek, értéktárgyainak, 

árucikkeinek védelme, értékük, állaguk megóvása, valamint a megfigyelt területen károkozással 

járó jogsértő cselekmények megelőzése, az észlelt jogsértések felderítése, hatósági vagy bírósági 

eljárás keretében történő bizonyítása. 
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Az e célok érdekében működtetett kamerarendszer olyan biztonságtechnikai megoldás, amely a 

károkozással járó, jogsértő cselekmények megelőzését, valamint az észlelt jogsértések felderítését 

és hatósági vagy bírósági eljárás keretében történő bizonyítását szolgálja. 

 

A kezelt adatok köre: az érintettek képmása, a megfigyeléssel érintett magatartása, valamint a 

kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő). 

 

b., Az érintettek köre: az Adatkezelő telephelyére betérő/ személyesen vásárló valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A képfelvételeket az Adatkezelő 

saját, belső szerverén őrzi. A rögzített képfelvételeket felhasználás hiányában, legfeljebb a 

rögzítéstől számított 3 munkanapig tárolja. Felhasználás hiányában a felvételek a rögzítéstől 

számított 3. munkanapon automatikusan törlődnek. 

 

d., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 

feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a 

kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi 

vezetője jogosult. 

 

e., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

• Az érintett a képfelvétel rögzítésétől számított három napon belül kérheti, hogy a 

képfelvételt az Adatkezelő ne törölje, ha az érintett a GDPR 15. cikkében szabályozott 

hozzáférési jogát kívánja gyakorolni, illetve, ha a törlés mellőzése vagy az adatkezelés 

korlátozása a 17. és 18. cikk szerint szükséges az érintett jogi igényének előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített 

képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul 

meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított három napon belül, hogy a 

törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes 

adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Az átadásról, illetve az ilyen esetekben 

történő törlésről vagy megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

f., A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

e-mail útján a mediterrantuzep@gmail.com e-mail címen. 

 

g., Az adatkezelés jogalapja:  

Az érintettek kamerás megfigyelése a Mediterrán Ingatlan Kft. jogos érdekén és – alkalmazottak 

esetén, mint a munkaviszonnyal összefüggő magatartás ellenőrzésének részét képező 

adatkezelés – az Mt. 11/A. § (1) bekezdésében szereplő törvényi felhatalmazáson, valamint az 

érintett hozzájárulásán alapul. 

 

A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott 

tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-

rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy. 

 

Az érintettek a kamerás megfigyelés és képfelvétel-rögzítés tényéről és az adatkezelés részleteiről 

írásbeli tájékoztatást kapnak. Tájékoztatási kötelezettsége részeként az Adatkezelő köteles a 
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kamerák működéséről jól észlelhető helyen és módon figyelemfelhívó jelzést és a legfontosabb 

információkat elhelyezni a megfigyelt területeken. 

 

h., Tájékoztatjuk, hogy 

• Az Adatkezelő az egyes kamerákat olyan helyen és látószögben helyezi el, amely 

összhangban áll az a., bekezdésben rögzített személy- és vagyonvédelmi céllal. A kamerák 

főbb ismérveit lelőhelyét, látószögét, típusát és főbb funkcióit) jelen szabályzat melléklete 

tartalmazza. 

• Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a 

megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az 

illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá 

az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából 

lett kijelölve. 

• A kamerás megfigyelésre és a rögzített képfelvétel felhasználására kizárólag a szabályzatban 

meghatározott célból kerülhet sor, feltéve, hogy a felhasználás a cél megvalósulásához 

elengedhetetlen és arra alkalmas. 

 

 

 

V. Az igénybe vett adatfeldolgozók 

 

5.1 Szállítás 

a., Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás 

 

b., Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Elérhetőség: info@gls-hungary.com  

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, 

e-mail cím. 

 

d., Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása. 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás lebonyolításáig 

tart. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett 

kérésére történő kiszállítás teljesítéséhez szükséges. 

 

h., Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi 

információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 
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5.2 Tárhely-szolgáltató 

 

a., Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Tárhely.eu Szolgáltató Kft. 

 

b., Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: Tárhely.eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. 

Elérhetőség: +36 1 789 2 789, support@tarhely.eu  

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 

adat. 

 

d., Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató 

közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési 

kérelméig tart az adatkezelés. 

 

g. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

h. Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi 

információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

- Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

 

 

5.3. Weboldal üzemeltetés 

 

a., Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, 

biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok) 

 

b., Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Név: Innovip.hu Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 6723 Szeged, Gát u. 7/B. 

Adószám: 24901376-2-06 

Elérhetőség: +3630/377-3998, iroda@innovip.hu    

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes 

adat. 
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d., Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő-, illetve a weboldalon 

regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: A weboldal üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások) 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-

üzemeltető közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé 

intézett törlési kérelméig tart. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

h., Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

- Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. 

 

5.4. Könyvelési feladatok, számlázás 

 

a., Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás 

 

b., Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

Név: Adóbázis Plussz Kft.  

Cím: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 15. 1. em. 2. 

Adószám: 12765689-2-06 

Elérhetőség: +3670/3259645 

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím. 

 

d., Az érintettek köre: A Mediterrán Ingatlan Kft. beszállítóinak, munkavállalóinak, vásárlóinak 

valamennyi érintettje. 

 

e., Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása, könyvelési feladatok 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

h., Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 



- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

 

VI. Adattovábbítás esetei (címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik) 

 

6.1. Banki előre utalással történő fizetés 

 

a., A Címzett által ellátott tevékenység: Banki átutalásos fizetés 

 

b., Címzett megnevezése és elérhetősége: 

Név: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 

Web: https://www.unicreditbank.hu/hu/  

Adatvédelmi Szabályzat: 

https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/tajekoztato_a

z_adatkezelesrol.html  

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, banki adatok, név, e-mail cím 

 

d., Az érintettek köre: A weboldalon banki előre utalási fizetést választó valamennyi érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a 

felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése) 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az átutalás lebonyolításáig tart. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett 

kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges 

 

h., Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

 

i., Egyéb információk: A banki átutalásos vásárlások lebonyolítása az UniCredit bank rendszerén 

keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok és bankkártya adatok a szolgáltató 

szervereire kerülnek továbbításra. Az így továbbított személyes adatokat a szolgáltató saját 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. 

 

6.2. Online fizetés 

 

a., A Címzett által ellátott tevékenység: online fizetés (SimplePay) 

Tudomásul veszem, hogy a Mediterrán Ingatlan Kft., székhely: 6771 Szeged-Szőreg, Makai út 204., 

mint adatkezelő által a www.mediterrantuzep.hu  felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes 

adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által 

továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok, banki 

https://www.unicreditbank.hu/hu/
https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/penzugyi_informaciok/tajekoztato_az_adatkezelesrol.html
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http://www.mediterrantuzep.hu/


adatok, a megrendelt termék(ek) neve, rendelési azonosítója. Az adatfeldolgozó által végzett 

adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi 

linken tekinthető meg: <a href="http://simplepay.hu/vasarlo-aff" 

target="_blank">http://simplepay.hu/vasarlo-aff</a> 

 

b., Címzett megnevezése és elérhetősége: 

Név: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. 

Cégjegyzékszám: 01-09-174466 

Adószám: 24386106-2-42 

Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan 

Web: https://simplepay.hu/ 

Adatvédelmi Szabályzat: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/  

 

c., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási adatok, név, e-mail cím, bankkártya 

adatok. 

 

d., Az érintettek köre: A weboldalon online fizetést (SimplePay) választó valamennyi érintett. 

 

e., Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a 

felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése) 

 

f., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az átutalás lebonyolításáig tart. 

 

g., Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett 

kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges. 

 

h., Az érintett jogai: 

- Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

- Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi 

információhoz. 

- Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja. 

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 

pontatlan személyes adatait. 

 

i., Egyéb információk: Az online vásárlások lebonyolítása az OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

(SimplePay) rendszeren keresztül történik. A megrendeléskor megadott személyes adatok és 

bankkártya adatok az OTP Mobil Szolgáltató Kft. szervereire kerülnek továbbításra. Az így 

továbbított személyes adatokat a https://simplepay.hu/ Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának 

megfelelően kezeli. 

 

 

 

VII. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre 

 

7.1. Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis 

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 

színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói 

élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja 

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett 

https://simplepay.hu/
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
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tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A 

https://www.mediterrantuzep.hu/ weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) 

működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak 

(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu ). 

 

7.2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt 

cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-

k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” melyek 

használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. 

 

7.3. A weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, 

mely tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről, és lehetőséget ad annak elfogadására vagy 

visszautasítására. Ezek a beállítások bármikor megváltoztathatók. 

 

a., Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

 

b., Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

 

c., Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése, 

többletszolgáltatás. 

 

d., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  

 

Süti típusa Adatkezelés jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama Kezelt adatkör 

Munkamenet sü-
tik (session) 

 

Az elektronikus kereske-
delmi szolgáltatások, 

valamint az információs 
társadalmi szolgáltatá-
sok egyes kérdéseiről 
szóló 2001. CVIII. tör-
vény (Eker tv.) 13/A. § 

(3) bekezdése 

A vonatkozó 
látogatói munka-
menet lezárásáig 

tartó időszak 
 

connect.sid 
 

Állandó vagy men-
tett sütik 

 

Az elektronikus kereske-
delmi szolgáltatások, 

valamint az információs 
társadalmi szolgáltatá-
sok egyes kérdéseiről 
szóló 2001. CVIII. tör-
vény (Eker tv.) 13/A. § 

(3) bekezdése 

az érintett törlé-
séig 

 

 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal 

egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez 

szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi 

adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session 

süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért 

feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák 

session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session 

egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig). 

 

Használatot elősegítő sütik (mentett sütik): így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek 

megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt 

látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. Bármikor 

visszaállíthatja böngészője beállításait, így a használatot elősegítő sütiket is.  

https://www.mediterrantuzep.hu/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu


 

Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik 

azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon 

belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai 

(pl. Google Analytics, AdWords sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

 

e., Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával 

nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

 

f., Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a 

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem 

menüpont beállításai alatt. (további segítséget a 7.4. pontban talál)  

 

g., Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő 

közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

 

7.4. További segítség a sütik beállításához: 

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 

 

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

 

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

 

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

 

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-10-win-7 

 

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-9 

 

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-8 

 

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

 

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

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 

webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül! 

 

7.5. A Google Analytics alkalmazása 

 

a., Adatkezelő a weboldalán a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. 

(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 

használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap 

használatának elemzését.  

 



b., A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 

weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

 

c., A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a 

Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 

Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával 

összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos 

további szolgáltatásokat teljesítsen.  

 

d., A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti 

össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő 

beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 

hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja 

továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető 

böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

 

7.6. A Google Ads konverziókövetés használata  

 

a., A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein 

belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google 

Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 

„Google“). 

 

b., Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez 

szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és 

nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

 

c., Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor 

a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. 

 

d., Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain 

keresztül nem lehet nyomon követni. 

 

e., Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 

szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat 

készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével 

ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak 

hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

 

f., Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 

böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a 

konverziókövetési statisztikákban. 

 

g., További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  

www.google.de/policies/privacy/ 

 

7.7. Facebook pixel alkalmazása 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
http://www.google.de/policies/privacy/


A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a 

konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat 

kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a 

weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook 

felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / 

Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616  

 

7.8. Közösségi oldalak 

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon 

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

 

b., Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram stb. közösségi 

oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt. 

 

c., Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, 

akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. 

 

d., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi 

oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az 

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott 

közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

 

e., Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

 

7.9. Kapcsolatfelvétel 

Lehetősége van a weboldalon megtalálható Live Chat-en (Smartsupp) keresztül felvenni velünk a 

kapcsolatot. Ebben az esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a 

hozzájárulását vélelmezzük. A Live chat alkalmazást üzemeltető Smartsupp cég adatkezelési 

tájékoztatója: www.smartsupp.com/privacy  

 

a., Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, továbbá 

minden olyan információ, amelyet Felhasználó önkéntesen ad meg a chat használata során 

 

b., Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki igénybe veszi a weboldalon található live chat-et 

(Smartsupp) 

 

c., Az adatgyűjtés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve 

megoldása. 

 

d., Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult 

lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz 

megválaszolását követően, az Érintett kifejezett írásos kérésére töröljük. Amennyiben azonban 

adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, 

érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és – a minden esetben 

egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk. 

 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
http://www.smartsupp.com/privacy


e., Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez 

 

 

VIII. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

 

8.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg 

problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak 

stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 

 

8.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat 

az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, 

az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

 

8.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

 

8.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátására. 

 

8.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok 

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

IX. Az adatkezelés biztonsága 

 

9.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás 

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, 

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, 

adott esetben: 

 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 

 

X. Az érintettek jogai 

 

10.1. Az érintettek jogainak felsorolása: 

a. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 



 

b. A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

 

c. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 

 

d. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

e. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül: 

• 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, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

• 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 Ön 

jogos indokaival szemben. 

 

f. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult 

arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az 

az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...) 

 

g. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 

h. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 

profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a 

személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 

adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 



Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a 

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené. 

 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

10.2. Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél 

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és 

az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén 

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (Adathordozhatósághoz való jog). 

A tájékoztatás kérhető e-mailben a mediterrantuzep@gmail.com e -mail címen a személyazonosság 

igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 

legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol. 

 

10.3. Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján 

- az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett 

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az 

adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, 

körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

10.4. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 

tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre 

vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az 

Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

 

10.5. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

i) kezelése jogellenes; 

ii) az érintett kéri; 

iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton 

mailto:mediterrantuzep@gmail.com


közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az 

érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

10.6. Az Érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen 

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges; 

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás; 

vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 

Az Adatkezelők az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás 

megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat 

zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek 

 

10.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az 

Adatkezelő munkatársai is a mediterrantuzep@gmail.com e-mail címen. 

 

10.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

 

10.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási 

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót 

tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió 

vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására. 

 

Jelen Szabályzat 2020. október 26. napján lép hatályba. 

 

Kérjük, hogy csak akkor fogadja el a jelen Tájékoztatót és szabályzatot, amennyiben egyetért a 

fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen további 

kérdése lenne, úgy kérjük, írd meg azt a mediterrantuzep@gmail.com e-mail címre! 
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