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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
1. Általános adatok 
 
A Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) 
Cégnév: F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Rövidített cégnév: F.B.I. Kft. 
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-007410 
Székhely: 9026 Győr Bácsai u. 39. 
Telefon: 0696523220 
Fax: 0696523220 
E-mail elérhetőség: info@fbikft.hu 
A Társaság képviselője, aki a jelen szabályzat tartalmáért felelős: Tóth Ernő ügyvezető 
Hatályba lépés dátuma: 2018. május 25. 
 
Jelen Szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védel-
mére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A Szabályzatban 
foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során. Jelen Szabályzat visszavoná-
sig érvényes, hatálya kiterjed a Társaság tisztviselőire és alkalmazottaira. 
 
A Társaság a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.  
 
Jelen Szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Társaság mű-
ködését a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint 
biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. 
 
A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 
Jelen Szabályzat célja, hogy megismerésével és betartásával a Társaság, és a Társaságnál foglalkozta-
tott személyek képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni. 
 
Fogalommeghatározások 
 

• GDPR :(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete, a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Ta-
nács (EU) 2016/679 számú rendelete; 

 
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszere-
zés, 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; 

 
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
• személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bár-

mely 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; 

 
• 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 
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együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog hatá-
rozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az 
uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 
• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félre-
érthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes ada-
tok kezeléséhez; 

 
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatá-
sát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 
• 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 em-
lített adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

 
• harmadik fél : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azok-
kal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a szemé-
lyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

2. Az adatvédelmi tevékenység során irányadó alapelvek 
 
• A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átláthatóan kezel-

jük. 
• A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem 

kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 
• Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 

relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 
• Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok 

pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 
töröljük vagy helyesbítjük. 

• A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljai-
nak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. A személyes adatok ennél hosszabb ideig tör-
ténő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, vagy jogszabályi előírás alapján történik. 

• Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

 
3. Az adatkezelés jogalapja 
 
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont, valamint a Bit. 
135. § (1) bekezdés alapján az ügyfelek azon biztosítási titoknak minősülő személyes adatait jogosult 
kezelni, amelyek az alkuszi megbízási szerződés teljesítésével, és a biztosítási szerződéssel, annak 
létrejöttével, nyilvántartásával, és a biztosítási szolgáltatással összefüggenek. 
  
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján harmadik 
fél jogos igényeinek érvényesítése alapján jogosult kezelni az alkuszi megbízási szerződés 
szerződő felein kívüli ügyfelek személyes adatait. Ilyen ügyfeleknek minősülnek különösen a 
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biztosítási szerződések biztosítottjai, és kedvezményezettjei, amennyiben nem azonosak a 
biztosítási szerződés szerződőjével. 
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont és a Bit. 136. § 
alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján jogosult kezelni az ügyfél különleges 
kategóriájú személyes adatnak minősülő egészségügyi adatait. 
 
Társaságunk az Általános Adatvédelmi rendelet preambulumának (47) bekezdése alapján közvetlen 
üzletszerzés céljából jogosult kezelni az alkuszi megbízási szerződést kötő ügyfelek személyes adatait. 
 
A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
Társaságunk az érintett személyes adatait kezelheti az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és ön-
kéntes hozzájárulása alapján is, a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli 
(gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja). Egyes esetekben az érintett adatainak kezelése 
jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az 
érintett figyelmét. Bizonyos esetekben az érintett személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, 
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke. 
 
A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi fele-
lősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást sze-
rez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbí-
teni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni vagy a Társaság 
ügyvezetőjének jelezni. 
 
3. Személyes adatok kezelése 
 
Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, 
eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és 
cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és fel-
használhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. 
 

- Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő csele-
kedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal ön-
kéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezelésé-
hez, vagy ha a Társasággal a természetes személy biztosítási alkuszi tevékenységre irányuló 
megbízásos jogviszonyt létesít. Ebben az esetben a Társság törvényi felhatalmazás alapján 
(Bit. 135. § (1)) jogosult a személyes adatokat kezelni.    

 
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap 
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a 
nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.  
 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele 
során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet 
tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezelésé-
hez egyértelműen jelzi. 
 
Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan 
adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichi-
kai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: 

• egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; 
• a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá ren-

delt szám, jel vagy adat; 



4 
 

• valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai min-
tákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk; 

• az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai ke-
zelésével vagy fiziológiai vagy orvos biológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül 
annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvos-
technikai eszköz vagy diagnosztikai teszt. 

 
A genetikai adatot olyan, a természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőivel összefüg-
gő személyes adatként kell meghatározni, és amely az érintett személytől vett biológiai minta elemzé-
sének – különösen kromoszómaelemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a ribonuklein-
sav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező információk kinyerését 
lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye. 
 
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a 
személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó 
garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak 
olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói 
profilok létrehozásának célját szolgálja. 
 
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és 
bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a 
személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogo-
sulatlan felhasználását.  
 
A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell 
tenni. 
4. Az adatkezelés jogszerűsége 
 
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezelé-
séhez; 

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szük-
séges; 

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védel-

me miatt szükséges; 
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szüksé-

ges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különö-
sen, ha az érintett gyermek. 

 
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződés-
kötési szándék keretében van szükség. 
 
Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy 
ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az 
adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. 
 
Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett 
természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekei-
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re hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkeze-
lés egyéb jogalapon nem végezhető. 
 
 A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontos-
ságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha 
arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen 
természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.  
 
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely 
harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó pél-
dául olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, pél-
dául olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. 
 
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett 
adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén 
jogos érdeken alapulónak tekinthető. 
 
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni töb-
bek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben 
számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alap-
vető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan 
körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 
 
Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyze-
tekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok 
üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott 
olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltét-
lenül szükséges és arányos. 
 
A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 
megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a szemé-
lyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön 
jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 
 
A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy 
nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapuló-
nak minősül. 
 
5. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 
 
Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak iga-
zolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 
 
Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is 
vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető 
módon kell közölni. 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás meg-
adása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű mó-
don kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 
 
Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelem-
be kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások 
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nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek 
nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 
 
Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozá-
sában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. 
életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan 
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve 
engedélyezte. 
 
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását 
célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett 
kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő keze-
léséhez. 
 
A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a 
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az 
esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik. 
 
6. Azonosítást nem igénylő adatkezelés 
 
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik 
szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő in-
formációkat megőrizni. Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azo-
nosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. 
 
7. Az érintett személy tájékoztatása, jogai 
 
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adat-
kezelés tényéről és céljairól. 
 
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a 
személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel 
jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az 
érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájé-
koztatást kapjon. 
 
Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpont-
jában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból 
gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. 
 
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egy-
szerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdeké-
ben gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különö-
sen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok keze-
lése milyen időtartamra vonatkozik, 
 
Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha 
a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival össze-
függésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájá-
rulásukat. 
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Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosí-
tani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen. 
 
8. A személyes adatok felülvizsgálata 
 
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, 
az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A Társaság vezetője által 
megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év. 
 
9. Az adatkezelő feladatai 
 
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. 
Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére. Az adatkezelő kötelessége, hogy 
megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az 
adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. 
 
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a 
természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni. 
 
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes szemé-
lyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevéte-
lével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső 
szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 
 
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adat-
kezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal 
együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési mű-
veletek ellenőrzése érdekében. 
10. Az adatkezeléshez fűződő jogok  
 
Az érintett  
• az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájé-

koztatást kérhet arról, hogy a Társaság milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél 
miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon 
belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.), 

• kérheti a Társaság által kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését (bármely 
személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérel-
mére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájé-
koztatást kell küldeni.), 

• személyes adataihoz való hozzáférést igényelhet (jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adat-
kezelőtől, hogy a személyes adatkezelés folyamatban van-e, a személyes adatkezeléshez és a kö-
vetkező információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljai, személyes adatok kategóriái, cím-
zettek, akikkel a személyes adatokat közlik, adatok tárolásának időtartama) 

• adatkezelés korlátozását kérheti (ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ha jogellenesnek tartja 
az adatkezelést, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, ha már nincs szükség az érintett adatainak keze-
lésére, azonban bármely jogi igény miatt az érintett igényli az adatkezelést. Bármely személy a 
megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megje-
lölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 
napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.) 

• adathordozást kérhet (az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, általa rendelkezésre 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg-
kapja, és ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa) 
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• tiltakozhat az adatkezelés ellen (bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat 
az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de leg-
feljebb 30 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni 
és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.) 

• kérheti adatai törlését valamint zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével (bármely személy a 
megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, 
de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.),  

• bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, 
• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,  
• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:https://naih.hu/ 

• Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett Társaságnál, illetve adatfeldolgozónk-
nál kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, idő-
tartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adat-
feldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi inci-
densek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseink-
ről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és 
címzettjéről. 

 
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül adjuk meg tájékoz-
tatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonat-
kozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az érintett által már megfizetett költségtérítést 
visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése he-
lyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg a pontos jog-
szabályi rendelkezés megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a hatósághoz fordulás 
lehetőségéről tájékoztatással. 
 
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az érintettet, 
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve ak-
kor, ha az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
Amennyiben az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kéz-
hezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöl-
jünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz 
fordulás lehetőségéről. 
 
Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtá-
sától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről az érintettet 
írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintett tiltakozása megalapozott, abban az 
esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az 
adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik köte-
lesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kénysze-
rítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és sza-
badságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmé-
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hez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az érintett 
bírósághoz fordulhat. 
 
11. A Társaság feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében 
 

• Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való 
megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismeré-
se. 

 
• Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepció-

ját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatke-
zelést és adatfeldolgozást.  

 
• Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy - ha az 

adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, 
hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult. 

 
• Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető 

legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni. 
 
• Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatke-

zelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tá-
jékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet. 

 
Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők: 

• a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés; 
• a személyes adatok helyesbítése; 
• a személyes adatok törlése; 
• a személyes adatok kezelésének korlátozása; 
• a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás; 
• az adathordozhatósághoz való jog. 

 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség 
biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett 
könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz. 
 
Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelke-
zési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyi-
ben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. 
 
 Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik 
az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek 
kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 
 
Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok 
betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöl-
tötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak 
akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló 
adta meg, illetve engedélyezte. 
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 A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a 
felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  meg kell tenni a bejelentést a felü-
gyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személy jogait tekintve.  
 
Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatás-
vizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műve-
letek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, 
hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelő-
zően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal. 
 
Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, ame-
lyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagy-
mértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi 
tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza. 
 
12. Adatbiztonság, adatvédelmi tisztviselő 
 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltozta-
tás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisü-
lés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai 
megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek össze-
kapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fej-
lettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 
 
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján: 

• az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az 
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglal-
nak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendsze-
res és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóri-
áinak és a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekmények-
re vonatkozó adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak. 

Amennyiben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, akkor arra az alábbi szabályok vonatkoznak: 
• Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat 

szakértői szintű ismerete, valamint az adatkezelés ellátására való alkalmasság alapján kell kije-
lölni. 

• Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja is lehet, de szol-
gáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait. 

• Az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak kötelező közzétenni az adatvédelmi tisztviselő ne-
vét és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal is közölni kell. 

 
Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével 
kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Biztosítani kell, hogy az adat-
védelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges források rendelkezésre áll-
janak. Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogad-
hat el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüg-
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gésben nem bocsáthatja el és szankcióval sem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel. Az érintettek a szemé-
lyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi 
tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartá-
si kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. Az adatvédelmi 
tisztviselő más feladatokat is elláthat, de a feladatokkal kapcsolatban összeférhetetlenség ne álljon 
fenn. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

• Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkeze-
lést végző alkalmazottak részére; 

• ellenőrzi az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső 
szabályainak való megfelelést; 

• kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon 
követi a hatásvizsgálat elvégzését; 

• együttműködik a felügyeleti hatósággal. 
 
13. Adatvédelmi incidens 
 
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulat-
lan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
 
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem 
vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti ren-
delkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-
lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. 
 
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az 
illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani 
lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve.  
 
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy 
megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 
 
14. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés 
 
A Társaság a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes 
adatokat is kezelhet. Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló ön-
kéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés cél-
jára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni 
kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 

• a Társaság tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen ala-
pul; 

• a Társasággal megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámo-
lási és nyilvántartási célból; 

• a Társasággal üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcso-
lattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek. 
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A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érin-
tett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy web-
oldalon partnerként regisztrált, stb.) A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is 
tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) ese-
tében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználás-
ra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyil-
vántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében, hogy a szemé-
lyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell vizsgálni, a pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak 
való megfelelést. 
 
15. Egyéb célból történő adatkezelés 
 
Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, 
előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak meg-
felelő rész-szabályokat hozzákapcsolni. 
 
16. Irányadó jogszabályok  
 
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Ta-

nács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - 

(Info tv.) 
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) 
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 
• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvén (pénzmosás tv.) 
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény (Grtv.) 
 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési szabályzat módosítására, amelyről az érin-
tetteket megfelelő módon tájékoztatja.  
 
Debrecen, 2018. május 25. 
 
 
 
  ..................................................................  
 FBI  Kft. 
 képv.: Tóth Ernő. ügyvezető 
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