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1 Az adatkezelési tájékoztató célja 

Multi Innovation Group Kft. (3014 Hort, Kertész út 2., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint 

adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal 

arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a 

hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott 

elvárásoknak. 

A Multi Innovation Group Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 

folyamatosan elérhetők a https://www.amarkaepito.com/adatvedelmi-tajekoztato címen. 

A Multi Innovation Group Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori 

megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és 

kollégánk megválaszolja kérdését. 

A Multi Innovation Group Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 

kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Multi 

Innovation Group Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Multi Innovation Group Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2 Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken, illetve a 

https://www.amarkaepito.com/kapcsolat linken keresztül léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

A Multi Innovation Group Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a “3.” pontban megjelölt személyes 

adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl. 

 Név: Multi Innovation Group Kft. 

 Székhely: 3014 Hort, Kertész út 2. 

 Cégjegyzékszám: 10-09-036364 

A bejegyző bíróság megnevezése: 

 Adószám: 25987573-2-10 

 Telefonszám: 06 20 990 6113 

E-mail: multiinnovationgroup@gmail.com 

2.1 Adatvédelmi tisztviselő 

Név: Oláh Róbert (ügyvezető) 

https://www.amarkaepito.com/adatvedelmi-tajekoztato
https://www.amarkaepito.com/kapcsolat
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Székhely: 3014 Hort, Kertész út 2. 

Levelezési cím: 3014 Hort, Kertész út 2. 

E-mail: multiinnovationgroup@gmail.com 

Telefonszám: 06 20 990 6113 

3 A kezelt személyes adatok köre 

3.1 Technikai adatok 

A Multi Innovation Group Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

    - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése 

biztosított (adatkezelés hitelessége); 

    - változatlansága igazolható (adatintegritás); 

    - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Multi Innovation Group Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés ellen. 

A Multi Innovation Group Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Multi Innovation Group Kft. az adatkezelés során megőrzi 

    - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

    - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

    - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos 

eszközök. 

3.2 Regisztráció során megadandó személyes adatok 

A regisztráció segítségével a szolgáltató célzott, személyre szabott ajánlatokat, üzeneteket tud 

küldeni a felhasználóknak azok online viselkedése alapján.  

A kezelt személyes adatok: a) az érintettől gyűjtött: név, e-mail cím, ország, IP cím (amelyről a 
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regisztráció érkezett); b) nem az érintettől gyűjtött, származtatott adatok (predikció alapon, gépi 

tanuló algoritmus alapján): kedvenc oldalak, legutolsó webes látogatás ideje, időtartama; c) ezen 

felül vannak egyéb adatok, amikre a Szolgáltató szűrni tud és az alapján szegmenseket létrehozni: 

e-mailekkel kapcsolatos interakció (nyitás/kattintás/affinitás e-mail kategóriákra, milyen eszközről, 

melyik városból kattintott/nyitott). 

3.3 Cookie-k (Sütik) 

3.3.1 A sütik feladata 

    - információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

    - megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online 

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

    - megkönnyítik a weboldal használatát; 

    - minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 

(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban 

elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 

látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a 

https://www.amarkaepito.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető 

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig 

tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a 

böngészésre használt más eszközről. 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

Az https://www.amarkaepito.com weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél 

sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Multi Innovation Group Kft. 

információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az 

adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik 

szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak 

böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

3.3.4 Teljesítmény sütik (Performance)  

Ezek a sütik segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel 

azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az 

oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a 

https://www.amarkaepito.com/home
https://www.amarkaepito.com/home
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webhelyeink teljesítményének javításában. Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg. Az adatokat 

összesítve és névtelenül gyűjtik. 

3.3.5 Funkcionalitás sütik  

Ezek a sütik lehetővé teszik webhelyeinknek, hogy emlékezzenek arra, miket választottál (mint 

például a felhasználónév, nyelv vagy a régió, ahol tartózkodsz), hogy egy személyesebb online 

tapasztalatot nyújtsanak. Azt is lehetővé teszik a számodra, hogy videókat nézz, játékokat játssz és 

társasági eszközöket használj, mint például a blogok, chatszobák és fórumok. Az ilyen sütik által 

gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket megosztottál, mint a 

felhasználóneved vagy profilképed. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatunk arról, hogy milyen 

információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadod el ezeket a sütiket, 

annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférésedet a 

webhely tartalmához. 

3.3.6 Célzás vagy Reklám sütik (Targeting) Preferences  

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak számodra és 

érdeklődési köröd számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el hozzád, 

és hogy korlátozzák, hogy hányszor nézel meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám 

kampányaink hatékonyságát az oldalakon. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a 

webhelyekre, amelyeket meglátogattál és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve 

hirdetőinket és ügynökségeinket. Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön 

keresztül, ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat. 

3.3.7 Statisztikai sütik  

A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. 

Megváltoztathatod a beállításokat, hogy blokkold a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhetsz, amikor 

sütiket állítanak be az eszközödön. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük, nézd meg a 

böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kívánsz megtudni a böngésző beállításokról 

és azok módosításáról! Ha kikapcsolod az általunk használt sütiket, annak hatása lehet az élményre, 

amíg a honlapunkon vagy. Például nem látogathatod meg a webhely bizonyos részeit, vagy nem 

kaphatsz személyre szabott információt amikor meglátogatsz egy oldalt. Ha különböző eszközöket 

használsz a webhelyek megtekintésére és elérésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.) 

bizonyosodj meg róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön a te süti igényeidnek 

megfelelően került beállításra.  

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok 

Név, e-mail cím, ország, régió, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám.  

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

Név, email cím, a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok. 
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3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

A weboldalon valamint az Adatkezelő által megalkotott egyéb, erre rendszeresített online és offline 

felületen lehetőség van feliratkozni az Adatkezelő személyre szabott hírlevél szolgáltatására, 

amennyiben a felhasználó elmúlt 18 éves. A feliratkozáshoz önkéntesen és kifejezetten hozzá kell 

járulni ahhoz, hogy az adatkezelő hírlevelet küldjön a felhasználó részére. Az Adatkezelő csak az itt 

meghatározott személyes adatokat használja fel hírlevélküldés céljából. 

3.6.1 Kezelt adatok köre: 
1. Kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, cím. 

2. Az Adatkezelő által minden esetben kezelt adatok: feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, 

feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, 

hírlevelekben található linkekre történő kattintás, …  

3. A jobb felhasználói élményért, a személyesebb tartalmú hírlevelekért származtatott adatok: a 

weboldal adatvédelmének elfogadásával, sütik bekapcsolásával megszerzett adatok. Személyes 

adatit a szolgáltató szerverein tároljuk. (Név, email cím, telefonszám)  

3.7 Remarketing 

A remarketing lehetővé teszi, hogy a Szolgálató hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, 

akik korábban már meglátogatták a honlapját, illetve megadták az e-mail címüket. Az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok remarketing célból 

történő kezelése ellen. 

3.8 Egyéb 

Az Adatkezelő online marketing tevékenységét megbízott vállalkozók is koordinálják, akik 

tevékenységükkel összefüggésben hozzáférnek az Adatkezelő által tárolt és kezelt személyes 

adatokhoz, melyeket kizárólag az adatgyűjtési célnak megfelelően és az adatkezelési és 

adatvédelmi előírások betartásával kezelnek. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az 
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adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy a bíróság, az 

ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 

szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 

végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a 

hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan 

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

 

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 

Hírlevél: 2 év 

Kapcsolatfelvétel: a) viszontválasz hiányában a Szolgáltató válaszának kiküldésétől számított 15 nap. 

b) Az érintett beszélgetést lezáró tartalmú válaszának kézhezvételétől számított 1 nap. 

Regisztráció: 3 év 

Remarketing: 3 év  

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek 

A Multi Innovation Group Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve 

törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az 

érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk a Multi Innovation Group Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, 

így különösen az alábbiakkal: 

    - 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról 

(Infotv.); 
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    - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet, GDPR); 

    - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);      2000. évi C. törvény – a számvitelről 

(Számv. tv.); 

    - 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.); 

    - 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a 

következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával 

összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a 

látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes 

rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap 

használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb 

személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem 

kapcsolható. 

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 

Az Adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén 
karbantartja. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet további megbízott cég 
üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart: 
 
Hotjar Ltd.  
 
Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta,  
Europe +1 (855) 464-6788  
 

support@hotjar.com  

Szolgáltató a Hotjar részére a Honlap látogatásával összefüggő események adatait (kattintások; 
kurzor mozgatása, görgetés), valamint a Felhasználó egyedi IP címét továbbítja. Ezek az adatok a 
Honlap szolgáltatásainak javításában, statisztikai adatok elkészítésében, valamint a Szolgáltató 
marketing-kampányainak személyre szabásában játszanak szerepet.  
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Google Inc.,  

1600 Amphitheatre Parkway,  

Mountain View,  

CA 94043,  

+1 650-253-0000  

Szolgáltató a Google részére a Honlap látogatásával összefüggő események adatait (kattintások; 

oldalletöltések), valamint a Felhasználó elektronikus levelezési címét továbbítja. Ezek az adatok 

a Honlap szolgáltatásainak javításában, statisztikai adatok elkészítésében, valamint a Szolgáltató 

marketing-kampányainak személyre szabásában játszanak szerepet.  

Facebook Ireland Ltd.,  

4 Grand Canal Square,  

Grand Canal Harbour, 
Dublin 2 Ireland  

Szolgáltató a Facebook részére a Honlap látogatásával összefüggő események adatait (kattintások; 

oldalletöltések), valamint a Felhasználó elektronikus levelezési címét továbbítja. Ezek az adatok a 

Honlap szolgáltatásainak javításában, statisztikai adatok elkészítésében, valamint a Szolgáltató 

marketing-kampányainak személyre szabásában játszanak szerepet.  

MailChimp  

Atlanta (HQ), GA  

United States  

675 Ponce De Leon Ave NE #5000  
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Szolgáltató a MailChimp részére személyes adatokat (Név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, 

életkor), illetve egyéb nem személyes adatokat továbbít. Az adatokat személyre szabott ajánlatok 

közvetítésének céljából továbbítjuk.  

Multi Innovation Group Kft.  

Székhely: 3014, Hort Kertész út 2.  

Cégjegyzékszám: 10-09-036364  

A bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék Cégbíróság  

Adószám: 25987573-2-10  

E-mail: multiinnovationgroup@gmail.com 

Tárhely szolgáltató: Wix.com Inc.  

Szolgáltató a webáruház szolgáltatás ellátását adja. Személyes adatit a szolgáltató szerverein 

tároljuk. (Név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, életkor, cím, életkor, profilkép) 

 

Wix.com Inc.  

Szolgáltatás: Weboldalak / Értékesítő rendszer / Tárhely  

Adószám: EU442008451  

Postacím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 

USA. Tel: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884  



A MÁRKAÉPÍTŐ - Multi Innovation Group Kft. | Adószám: 25987573-2-10 

Hatályos: 2018.05.25. 

 

Email cím: abuse@wix.com  

Központi CMS rendszer supportja.  

Az Adatkezelő a 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. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő informatikai 

rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, 

vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 

szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és 

alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.  

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül 

sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, 

szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen 

fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A 

rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és 

bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen 

kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.  

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az 

adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett 

intézkedéseket.  

 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 
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adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti 

elérhetőségein. 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog 

A Multi Innovation Group Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek 

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa. 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett 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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az 

érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik 

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett 

időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti 

hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az 

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra 

vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre 

nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 

legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

8.3 Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti a Multi Innovation Group Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

8.4 Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Multi 

Innovation Group Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

    - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

    - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

    - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

    - a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
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    - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

    - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, 

az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve 

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett 

feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére a Multi Innovation Group Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

   - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

   - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

   - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

   - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.6 Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

8.7 Tiltakozás joga 

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

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
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végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett 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. 

8.9 Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

8.10 Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

 

9 Egyéb rendelkezések 

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

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a 

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti 

Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 
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A Multi Innovation Group Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 

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

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 


