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A Magyar Természettudományi Társulat adatkezelési tájékoztatója 

 

A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza a Magyar Természettudományi Társulat (a 

továbbiakban MTT) által rendezett tanulmányi versenyeken, továbbá az általa szervezett 

szakmai találkozókon, rendezvényeken alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, 

valamint az MTT adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Egyesület magára nézve 

kötelező erővel ismer el. 

Az MTT számára elengedhetetlen, hogy a felhasználók, a weboldal látogatók által megadott 

adatok védelme minden esetben biztos kezekben legyen. Minden adatát, amely beérkezik 

hozzánk az interneten keresztül, ugyanolyan védelemmel kezeljük, mintha azokat 

személyesen, telefonon, vagy postai úton juttatta volna el hozzánk. 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az Érintettekkel hogy 

ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a rendelkezésre bocsátott adatokat, 

valamint tájékoztassa az Érintetteket jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. 

Jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az irányadó jogszabályok:  

 Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdése, személyes adatok védelméhez 

való jog 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, (Általános adatvédelmi rendelet); 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („Infotv.”), 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény („Grtv.”). 

Jelen adatkezelési tájékoztató személyi hatálya kiterjed valamennyi Érintettre, továbbá az 

Adatkezelő által foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, megbízottra. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az MTT által gyűjtött adatokra, személyes adatokra vonatkozik, 

ideértve a tulajdonában álló weboldalakon, internetes felületeken, reklámeszközökön, 

szoftvereken keresztül gyűjtött adatokat, személyes adatokat, fájlokat és egyéb információkat 

is. Ha bármilyen kérdése van az Önről tárolt adatokat illetően, vagy szeretné, ha adatait 

törölnénk, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. 

A jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető az MTT www.mtte.hu alatti 

weboldalán Adatvédelem címszó alatt. Az MTT fenntartja a jogot a módosításra. 

 

I. Az adatkezelő megnevezése: 

 

Magyar Természettudományi Társulat 

Székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A I.em 1. 

email cím: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu 

telefon: +36 1 266 1101 

honlap: www.mtte.hu 

 

II. Értelmező rendelkezések 

 

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Jelen adatkezelési szabályzat alkalmazásában Érintett alatt értelemszerűen érteni kell a 

nevezést végző személyt, a nevezett tanulót, kísérőt, továbbá a versenyen résztvevőket, 

mailto:mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
http://www.mtte.hu/
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különösen a tanulót, kísérőt, rendezőt, szervezőt, valamint a rendezvényeken résztvevőket, 

előadókat, rendezőket, nézőket is.  

Személyes adat: az érintett-tel kapcsolatba hozható bármely információ, adat, különösen a 

név, születési hely és idő, anyja neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, az adatból levonható, az 

Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig 

megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.  

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.  

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.  

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.  

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

tétele. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.  

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. 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 

vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 

lehetetlenné tétele; 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából;  

Hozzájárulás: 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; 

Nevezést végző személy: A nevezés során az iskola képviseletében a nevezési rendszerben az 

adott iskola kódjával regisztrált, vagy önálló regisztrációval jelentkező személy. A 

nevezéshez szükséges személyes adatokat a nevezést végző személy rögzíti a nevezési 

rendszerben az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján.  

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;  

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  
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Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító 

adatok megadása a az adatkezelő részére; 

Tanulmányi versenyek nevezési rendszere: A Herman Ottó biológiai, a Hevesy György 

kémiai és a Teleki Pál földrajzi versenyekre történő nevezés célját szolgáló rendszer, amely az 

MTT honlapján érhető el.  

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem definiált fogalmak értelmezése tekintetében az 

Infotv-ben és az Általános adatvédelmi rendeletben foglaltak az irányadók. 

 

III. Az adatkezelés célja, jogalapja és módja 
Az adatkezelés célja: 

a.) A nevezési rendszer felületén keresztül nevezett tanulók és kísérők számára az egyes 

tanulmányi versenyekkel kapcsolatos információk, eredmények közzététele, megismerésének 

biztosítása, a tanulmányi versenyeken való részvételük szabályszerű és átlátható biztosítása.  

b.) A tanulmányi versenyek rendezői, szervezői számára a nevezési adatok biztosítása a 

tanulmányi versenyek és rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása 

érdekében. 

c.) A tanulmányi versenyeken és az MTT által szervezett rendezvényeken készült kép- és 

hangfelvételek közzé-, elérhetővé tételének, felvételek szabad felhasználásának biztosítása az 

MTT részére, a tanulmányi versenyek, illetve az MTT rendezvényeinek népszerűsítése, 

dokumentálása céljából. 

d.) Az egyesületi tagsághoz kapcsolódó adatkezelés az egyesületbe történő belépési 

nyilatkozat kitöltésekor, a rendezvényre történő jelentkezéskor, értesítések az MTT 

működéséről, amelyek a tagsági jogok megfelelő gyakorlását segítik. 

 

Az adatkezelés jogalapja és módja: 

1. Az Érintett a tanulmányi versenyre történő nevezéssel, illetve a tanulmányi versenyen 

történő részvétellel – kijelenti, hogy teljes körűen megismerte a jelen Adatkezelési 

tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el, 

és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési 

tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok 

érdekében kezelje az Info tv. és egyéb jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési tájékoztató 

rendelkezéseinek megfelelően.  

2. Az Érintetti körön belül a nevezésre kerülő tanuló külön írásbeli nyilatkozattal, a Nevezési 

és Adatkezelési nyilatkozattal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy jelen Adatkezelési 

tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az iskolája képviseletében a nevezést végző 

személy rögzítse, az MTT pedig kezelje a nevezési rendszerben, az Info tv., a GDPR és a 

jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően.  

3. A Ptk. 2:13-14.§-aira figyelemmel, a cselekvőképtelen kiskorú nevében a törvényes 

képviselője jár el, teszi meg a szükséges nyilatkozatokat. Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a 

tizennegyedik életévét nem töltötte be.  

4. A nevezést végző személy kizárólag a tanuló törvényes képviselője beleegyezése 

birtokában jogosult a tanuló személyes adatainak az MTT nevezési rendszerben történő 

rögzítésére. A nevezést végző személy az adatok rögzítése illetve a nevezés elvégzése során 

köteles jóhiszeműen eljárni, az MTT nevezési rendszerben kizárólag valós és pontos adatokat 

rögzíthet.  

5.) Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon 
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és időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az 

adatkezelés céljának megfelelően történjen.  

6.) Az Érintett adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása minden esetben 

önkéntesen, kellő tájékoztatás birtokában történik. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott 

hozzájárulás jelenti az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott 

adatkezelésének elsődleges jogalapját.  

7. Azon esetekben, ahol az adatkezelés nem az Érintett hozzájárulásán alapul, az adatkezelés 

jogalapja külön kiemelésre kerül az adott adatkezelési típusnál. 

8. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban 

meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott módon 

és időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az 

adatkezelés céljának megfelelően történjen.  

9. Az adatokhoz jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint hozzáférő személyek  a 

tudomásukra jutó adatokat kizárólag a jelen tájékoztató céljával összhangban, a szabályzatban 

rögzített előírásoknak megfelelően és célból kezelhetik, amelynek tekintetében e személyeket 

önálló jogi felelősség terheli.  

 

IV. Az adatkezelés típusai 

 

A. A nevezéshez kapcsolódó adatkezelés  
 

A nevezéshez szükséges adatok kezelésének célja a nevezett tanulók (versenyzők) és kísérők 

beazonosítása annak érdekében, hogy az MTT versenyrendszerének keretében megrendezésre 

kerülő, felmenő rendszerű diák tanulmányi versenyeken részt vehessenek, a versenyek 

megfelelően lebonyolításra kerüljenek, az azokon született eredmények hosszútávon is 

nyomon követhetőek legyenek.  

A nevezéshez az alábbi adatok szükségesek, amely adatok megadása kötelező: 

A név, születési hely és idő, anyja neve, az iskola oktatási azonosítója együttes megadása 

elengedhetetlenül szükséges, ahhoz, hogy az Érintett versenyrendszerben történt nevezéseit, 

az általa képviselt intézményt, elért eredményeit Adatkezelő összeköthesse az Érintettel és 

megismerhetővé tehesse. 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes, tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott 

hozzájárulása. 

Az adatok forrása elsődlegesen az Érintett. Az Érintett – a nevezést végző személy útján – 

önkéntesen bocsátja Adatkezelő rendelkezésre az adatokat.  

Másodlagosan a köznevelési intézmények oktatásszervezési feladatait támogató informatikai 

rendszerben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) található 

adatbázis. Az adatbázisban meglévő adatoknak a nevezést végző személy általi továbbítására 

és az Adatkezelő általi kezelésére az Érintett előzetes hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Az adatkezelés időtartama: Egy-egy versenyre történő nevezést egy évig meg kell őrizni. A 

fent meghatározott időtartamon belül az MTT a személyes adatokat az Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Érintett hozzájárulását írásban, az I. pontban 

meghatározott elérhetőségek valamelyikére küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

B. A versenyeken való részvételhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Az MTT által szervezett három tanulmányi versenyrendszerének keretében megrendezésre 

kerülő, felmenő rendszerű versenyeken való részvétel során kép- és hangfelvétel készülhet az 
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Érintettekről, melynek célja a felvételek közzé-, elérhetővé tétele a résztvevők, érdeklődők 

számára. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Elsődlegesen az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes hozzájárulása.  

Másodlagosan (tömegfelvétel esetén) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2:48.§ (2) bekezdése szerint: „Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel 

elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén.” 

Az adatok forrása az Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: a verseny megtartásától számított egy év. A fent meghatározott 

időtartamon belül az MTT a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

kezeli. Az Érintett hozzájárulását írásban, az I. pontban meghatározott elérhetőségek 

valamelyikére küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

 

C. Rendezvényeken való részvételhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Az MTT által szervezett rendezvényeken történő részvétel során kép- és hangfelvétel 

készülhet az Érintettekről, melynek célja a felvételek közzé-, elérhetővé tétele a résztvevők, 

érdeklődők és támogatók számára, illetve a jelentkezés folyamata során személyes adatot 

gyűjt be és azt kezeli a jelentkezők részére meghívó készítése és kiküldése céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Elsődlegesen az adatkezelés jogalapja az Érintett előzetes hozzájárulása.  

Másodlagosan (tömegfelvétel esetén) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2:48.§ (2) bekezdése szerint: „Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel 

elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén.” 

Az adatok forrása az Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: a verseny megtartásától számított egy év. A fent meghatározott 

időtartamon belül az MTT a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

kezeli. Az Érintett hozzájárulását írásban, az I. pontban meghatározott elérhetőségek 

valamelyikére küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

 

 

D. Az Egyesületi tagsághoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Az MTT személyes adatot gyűjt az egyesülethez történő csatlakózókról, abból a célból, hogy 

az érintettek gyakorolhassák tagsági jogaikat és megfelelő információhoz jussanak az 

egyesületi rendezvényekről, eseményekről. 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása. 

Az adatok forrása: az Érintett. 

Az adatkezelés időtartama: a tagsági viszony fennállása illetve az egyesület megszűnése. A 

fent meghatározott időtartamon belül az MTT a személyes adatokat az Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Érintett hozzájárulását írásban, az I. pontban 

meghatározott elérhetőségek valamelyikére küldött levelében bármikor visszavonhatja. 
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V: Adatbiztonsági intézkedések 

 

1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, 

továbbá adatfeldolgozóinál találhatók meg.  

2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy 

választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);  

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

3. 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.  

4. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 

szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

5. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi  

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

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét;  

c) 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.  

 

 

6. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógépvírusok, a 

számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű 

védelmi eljárásokkal gondoskodik.  

 

 

 

VI. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az Érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok 

kezelésével összefüggésben az Érintettet megillető jogokat az Érintett az Adatkezelési 

tájékoztató. I. pontjában megadott kapcsolattartói e-mailcímre eljutatott kérelem útján 

gyakorolhatja.  

 

1. A tájékoztatás kéréshez való jog  
-  Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy az Adatkezelő mely 

személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig kezeli, illetőleg 

kinek, mikor, milyen jogszabályi rendelkezés vagy egyéb felhatalmazás alapján, mely 
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személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek milyen célból továbbította a 

személyes adatait.  

-  Az Adatkezelő az Érintett kérelmét annak beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül, az 

Érintett által megadott elérhetőségre küldött e-mail útján megválaszolja. Ezen tájékoztatás 

ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos tartalommal tájékoztatási kérelmet az 

Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem 

teljesítését költségtérítéshez kötheti.  

2. A helyesbítéshez való jog  
 Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa, helyesbítse valamely személyes 

adatát. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét annak beérkezését követő legfeljebb 30 napon 

belül teljesíti, és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.  

 

 

3. A törléshez való jog  
3.1. A személyes adatot törölni kell, ha  

a) kezelése jogellenes;  

b) az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;  

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki;  

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

határideje lejárt;  

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.  

3.2. Az Érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési 

kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály az Adatkezelőt a 

személyes adatok további tárolására kötelezi. 

3.3. Amennyiben valamely adathordozó az Érintetten kívül más személyes adatát is 

elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel, jegyzőkönyv), a soron 

kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adathordozó teljes körű elérhetetlenné tételét, a 

továbbiakban azonban az adathordozó csak az Érintettre vonatkozó adat hozzáférhetetlenné 

tétele mellett használható fel.  

3.4. Az Adatkezelő az Érintett kérelmét annak beérkezését követő legfeljebb 30 napon belül 

teljesíti, és erről az Érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. A 

törlés minden esetben költségmentes. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről történő 

értesítést kizárólag abban az esetben mellőzheti, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos 

érdekét nem sérti 

 

4. A zároláshoz való jog  
4.1. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt írásban kéri, 

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 

Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél vagy egyéb körülmény, amely a személyes adat 

törlését kizárta.  

4.2. Az Érintett az adatai zárolását kérheti, amennyiben általa kezdeményezett hatósági vagy 

bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy a személyes adatait az Adatkezelő ne törölje. 
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Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a 

személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. 

 

 

5. A tiltakozáshoz való jog  

5.1. Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat a 

személyes adatainak kezelés ellen,  

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;  

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

5.2. Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást annak 

benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről 

a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az 

adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, 

illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, amely személyek/szervek 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

5.3. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem 

ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre előírt határidőt elmulasztja, az ellen - a döntés 

közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül - bírósághoz 

fordulhat.  

 

 

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek 
 

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat 

 

1. Adatvédelemért felelős hatóság  
Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, 

hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll.  

Az illetékes hatóság:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,  

honlapja: www.naih.hu  

 

2. Bírósági eljárás kezdeményezése  
Az Érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az 

MTT ellen. A per elbírálására az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per 

– az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a 

törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken elérhető tájékoztató tartalmazza: 

http://birosag.hu/torvenyszekek. 


