
 

1 

 

Az OTP Bank Nyrt. „Még egy ok az Apple Pay fizetésre 2023!” hivatalos Promóció 
Szabályzata 

 
 
1. A lebonyolításban részt vevő szervezetek 

 
1.1. OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-

041585, a továbbiakban: „Szervező”) 
 

1.2. A weboldal működtetésében együttműködő partner (a továbbiakban: „Partner”):  
Mito Creative Zrt.(székhely: 1053 Budapest, Károlyi u. 9., Cégjegyzékszám: 01-10-041585) 
  

2. Részvételi feltételek 
 

2.1. A Promócióban (a továbbiakban: „Promóció”) részt vehet minden 18. életévét betöltött, 
Magyarországon adózó, belföldi lakóhellyel rendelkező, a 2.3. pontban meghatározott 
személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: 
„Résztvevő”), aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:  

 
2.1.1. rendelkezik a Szervező által saját nevére kibocsátott, „Mastercard” vagy „Visa” 

típusú lakossági betéti vagy hitelkártyával (a továbbiakban: „Bankkártya”). A 
Promócióban a következő fő- illetve társkártyák vesznek részt: 

 

• Mastercard Online Smart kártya 

• Maestro kártya 

• Mastercard Online kártya 

• Mastercard Online Sajátkártya 

• Mastercard Online Next kártya 

• Multipont Mastercard Prémium kártya 

• Multipont Mastercard Prémium OKÉ kártya 

• Multipont Mastercard Online kártya 

• Mastercard Online Jump kártya 

• Mastercard Online ISIC kártya 

• Mastercard Standard kártya 

• Mastercard Standard OKÉ kártya 

• Mastercard Standard Sajátkártya 

• Lakossági Mastercard Devizakártya 

• Mastercard Bonus hitelkártya 

• Mastercard BonusGold hitelkártya 

• Multipont hitelkártya 

• Mastercard hitelkártya 

• Mastercard Arany hitelkártya 

• Vodafone hitelkártya (Mastercard) 

• Otthon Hitelkártya 

• Telekom Hitelkártya 

• Visa hitelkártya 

• Visa Classic kártya 

• Visa Online kártya 

• BOM hitelkártya 
 

2.1.2. A 2.1.1 pontban szereplő valamely bankkártyát 
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A Résztvevő már digitalizálta az Apple Wallet alkalmazásba a kártyáját 2023. 
január 26. 00:01-ig, azonban a kártyája digitalizált változatát egyszer sem 
használta - áru vagy szolgáltatás ellenértékének tényleges érintéses 
mobilfizetésére - Magyarország területén, vagy külföldön. 

 
2.1.3. A Bankkártyához tartozó szerződés legalább 2023. május 15-ig érvényes és 

hatályos, valamint a Bankkártya aktív ugyanezen időtartam alatt és a Bankkártyához 
tartozó bankszámlán a Promóció ideje alatt nem keletkezik fizetési hátralék. 
 

2.1.4. A promóciós időszakban Bankkártyájának az ApplePay-ban digitalizált változatával 
legalább 10 db érintéses mobilfizetési tranzakciót (a továbbiakban együttesen: 
„Tranzakció”) végez, összesen minimum 2000 Ft értékben.   
A Promóció tekintetében sikeres Tranzakciónak minősül, ha a Résztvevő a saját 
nevére szóló Bankkártyájának Apple Pay-be digitalizált változatával áru vagy 
szolgáltatás ellenértékének tényleges megfizetése érdekében Magyarország 
területén vagy külföldön érintéses mobilfizetési tranzakciót hajt végre  
Minden esetben kizárólag a Promóció időtartama alatt végzett, sikeres 
Tranzakciók vehetnek részt a Promócióban. 

 
2.2. A Promócióban való részvétel regisztrációhoz nem kötött, a Promócióban minden, a 2.1.1 

pontban felsorolt Bankkártyával rendelkező kártyabirtokos automatikusan részt vesz, aki 
a Promóció ideje alatt (2023. február 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2023. március 31-
ig,) sikeres Tranzakciót végez, összesen minimum 2000 Ft értékben, és megfelel a 2.1. 
pontban meghatározott feltételeknek. A Résztvevők a 3. pontban meghatározott Garantált 
Ajándékért folyó Promócióban Bankkártyájukkal végzett Tranzakció időpontjával 
vesznek részt.  
 

2.3. A Promócióból ki vannak zárva Szervező és Partner a Promóció lebonyolításában 
közvetlenül résztvevő dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontjában 
meghatározott közeli hozzátartozói. 
 

2.4. Szervező kizárólag azokat a Tranzakciókat tekinti érvényesnek, amelyek a Bankkártyához 
tartozó bankszámlán terhelésre kerülnek.   
 

2.5. A Tranzakciókat a Promóciószabályzat feltételeinek teljesítése végett Szervező 
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve a Résztvevő bármely okból nem felel meg a 
Promóciószabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. 
 

3. A Promócióban megszerezhető Garantált Ajándék 
 

A Promóció ideje alatt a 2.1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő 
Résztvevők egyszeri, 2000 Ft értékű, utólagos pénzvisszatérítésben („Garantált 
Ajándék”) részesülnek.  
 
 

4. A Promóció időtartama  
 
A Promóció 2023 február 1. 00:01-től visszavonásig, de legkésőbb 2023. március 31. 23:59-ig 
tart. 
 
5. A Promóció menete 
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5.1. 2023. február 1-jén Szervező meghirdeti a https://otpmindennap.hu/applepay/ weboldalon 
a „Még egy ok az Apple Pay fizetésre 2023!” című Promóciót.   
  

5.2. A Promócióban minden Résztvevő automatikusan részt vesz, aki teljesíti a 2.1. pontban 
foglalt feltételeket. 
 

5.3. A Promócióban egy Résztvevő maximum 1 (egy) db Garantált Ajándékra lehet jogosult, 
abban az esetben is, ha az 2.1.1. pontban felsorolt kártyák közül többel vesz részt a 
Promócióban 

 
6. Garantált Ajándékra jogosultak megállapítása, értesítése és a Garantált Ajándék 

átadása 
 

6.1. A Promóció ideje alatt minden jelen szabályzatban foglalt feltételt teljesítő Résztvevő 
Garantált Ajándékban részesül. A Garantált Ajándékra jogosultak Szervező 
rendszerében megjelenő Tranzakciók adatai alapján kerülnek megállapításra.  

 
6.2. A Garantált Ajándékra jogosultakat a Szervező a feltételek teljesülésének ellenőrzését és 

a Promóció lezárását követő 20 (húsz) munkanapon belül állapítja meg. 
 

6.3. A Promóció ideje alatt megszerezhető Garantált Ajándékot a Szervező a Garantált 
Ajándékra jogosult Résztvevők részére legkésőbb 2023. május 15-ig jóváírja a 
Résztvevő Betéti kártyájához tartozó fizetési számláján vagy hitelkártyájához 
kapcsolódó hitelszámláján. 
 

6.4. Szervező a Garantált Ajándékot 2023. május 15-ig legfeljebb két alkalommal kísérli meg 
a Résztvevő betéti kártyájához tartozó fizetési számlájára vagy hitelkártyájához 
kapcsolódó hitelszámlájára jóváírni. A Garantált Ajándékra jogosult Résztvevő köteles 
együttműködni annak érdekében, hogy a Garantált Ajándék átutalásra kerüljön a 
Promóciószabályzat feltételei alapján. Ha a fentiek szerinti együttműködési 
kötelezettségének a Garantált Ajándékra jogosult Résztvevő nem tesz eleget, és így a 
Garantált Ajándék átutalása meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervező terhére nem 
értékelhető. Szervező a Garantált Ajándék jóváírására újabb, a feltételektől eltérő 
lehetőséget nem tud biztosítani.  
 

6.5. Szervező a Garantált Ajándékra jogosult Résztvevőket legkésőbb 2023. május 15-ig SMS-
üzenetben értesíti. Amennyiben a Résztvevő mobiltelefonszáma Szervező 
nyilvántartásában nem elérhető vagy az üzenetküldés sikertelen, Szervező a Résztvevőt 
más csatornán keresztül nem értesíti. 
 

6.6. Lakossági Mastercard Devizakártyával végrehajtott Tranzakció esetében, a kártyához 
tartozó devizaszámlára a Garantált Ajándék összege a Garantált Ajándék jóváírás napján 
érvényes első, Szervező honlapján közzétett deviza eladási árfolyamon kerül átutalásra. 
 

 
7. Adózás 

 
7.1. A 3. pontban írt Garantált Ajándék után az adó- és járulékkötelezettséget Szervező fizeti 

meg az Adóhatóság felé, a Garantált Ajándékra jogosult magánszemélyeknek nincs 
bevallási és befizetési kötelezettségük.  

 
8. Általános rendelkezések 

https://otpmindennap.hu/applepay/


 

4 

 

 
8.1. A Garantált Ajándékért folyó Promócióban a részvétel automatikus a 2.1. pontban 

leírtaknak megfelelt Résztvevők esetén. 
 

8.2. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Promóciószabályzat 
feltételeinek, úgy Szervező az érintett Résztvevő t a Promócióból indoklás nélkül 
kizárhatja.  
 

8.3. A részvételi feltételeket tartalmazó Promóciószabályzatot Szervező a 
https://otpmindennap.hu/applepay/ weboldalon teszi közzé. Szervező a Promóció teljes 
időtartama alatt biztosítja a Részvételiszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – 
elérhetőségét. 
 

8.4. Szervező a Promócióval kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását az 
informacio@otpbank.hu címen biztosítja.  

 
8.5. A Garantált Ajándékot a 2.1. pontban foglalt feltételek teljesítése esetén Szervező 

biztosítja. A Garantált Ajándék átutalásával felmerülő költségeket Szervező viseli.  
 

8.6. A Promóció szervezői nem vállalnak felelősséget a tőlük független, a kártyarendszerek 
sajátosságaiból, azok összekapcsolódásából, a kártyaleolvasók típusából és azok 
állapotából eredő késedelmekért a Promóció során. 

 
8.7. Szervező és Partner fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan Promóció, 

visszaélés, vagy ezek gyanúja, a Promóció szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül 
kizárjanak. Szervező a Résztvevőnek a Promócióból való kizárását a Promóció bármely 
szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárására okot adó információ a tudomására jut. 

 
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciószabályzatot indokolt esetben bármikor 

megváltoztassa, illetőleg a Promóciót visszavonja. Az esetleges megváltoztatásról, illetve 
visszavonásról Szervező a https://otpmindennap.hu/applepay/ weboldalon nyújt 
tájékoztatást. 
 

 
9. Adatvédelemi tájékoztatás 
 

 
A Promócióban való részvétellel és adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi szabályokat 
jelen fejezet, valamint Szabályzat 1. sz. mellékletét képező, releváns Adatkezelési 
tájékoztató tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató a szerződéskötéssel egyidejűleg 

elfogadott Betéti Kártya Üzletszabályzatával és a hozzá kapcsolódó Üzleti betéti kártyákra 

vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztatóval együtt értelmezendő. A Promóció során 

a személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, tranzakció típusa, darabszáma és 
összege) a Szervező jelen tájékoztatásban szereplő célból kizárólag addig kezeli, amíg a 
Promócióban meghatározott Garantált Ajándékot biztosítani tudja. 

  
9.2. Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi 

rendelkezések, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  
megtartásával történik. 

 

https://otpmindennap.hu/applepay/
mailto:informacio@otpbank.hu
https://otpmindennap.hu/applepay/
https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok/Maganszemelyek/Bankkartyak
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9.3. A Résztvevő – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az adathordozhatósághoz való 
jogával. 

 
9.4. Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-

10-041585; postacíme: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: 
informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: 
www.otpbank.hu).  

 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, 
Babér u. 9.; e-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu). 

 
9.5. A Résztvevő az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése 

esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az alább meghatározott elérhetőségeken: 
informacio@otpbank.hu; 06 1 366 6666.  

 
A Résztvevő továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál is (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; Postacím: 1374 Budapest, Pf. 
603.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 
A Résztvevőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti 
európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. Az 
adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértése miatt. A Résztvevő a pert a Fővárosi Törvényszék előtt 
vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a 
törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. 
Amennyiben a Résztvevő szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában 
van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható. 

 
Budapest, 2023. február 1. 

 
OTP Bank Nyrt. 

        Szervező   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.otpbank.hu/
mailto:adatvedelem@otpbank.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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1.sz. melléklet 

 

TÁJÉKOZTATÁS A „Még egy ok az Apple Pay fizetésre 2023!” HIVATALOS PROMÓCIÓVAL 
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL 

 

  
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.    
 
Az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; a továbbiakban: Bank vagy 
Adatkezelő) minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az 
adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy az „Még egy ok az Apple 
Pay fizetésre 2023!” hivatalos promócióban (a továbbiakban: Promóció) résztvevő érintettek, 
személyes adataik tekintetében megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a Bank 
adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. 
 
A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:  
  

ADATKEZELÉS CÉLJA  ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA  

KEZELT 
ADATOK KÖRE  

ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA  

Az OTP Bank Nyrt. által indított „Még 
egy ok az Apple Pay fizetésre 2023!”  
promóciós kampány keretén belül a 
Bank a promócióban történő 
részvételt biztosítani tudja, így a 
garantált ajándékot a betéti 
kártyájához tartozó fizetési számlán 
vagy hitelkártyához kapcsolódó 
hitelszámlán jóváírhassa. 

Adatkezelő jogos 
érdeke  
(Általános 
Adatvédelmi 
Rendelet 6.cikk 
(1) bekezdés f) 
pontja alapján)  

 
 
Részvételi 
feltételekhez 
teljesítésének 
vizsgálatához 
szükséges 
adatok, 
tranzakció 
darabszáma, 
típusa 
(ApplePay), 
összege.   

A promóció 
lejártáig, így a 
garantált 
ajándék 
jóváírásáig.  

Az OTP Bank Nyrt. által indított 
promóciós kampánnyal összefüggő 
kapcsolattartás. 

Az Adatkezelő 
által végzett 
marketing 
megkeresésekhez 
történő érintetti 
hozzájárulás 
(„Nyilatkozat 
csoportszintű 
adatkezelésről") 
(Általános 
Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk 
(1) a) pontja 
alapján).  

Kapcsolattartási 
adatok (név, e-
mail cím, 
telefonszám). 

Csoportszintű 
adatkezelésről 
szóló 
adatkezelési 
tájékoztató és 
nyilatkozatban 
megjelölt 
időtartam, vagy 
amíg az Érintett 
a 
hozzájárulását 
vissza nem 
vonja. 
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1.  Az adatkezelő, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai  
  

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; 
postacím: OTP Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: 
(+36 1/20/30/70) 3 666 666; honlap: www.otpbank.hu)  
 

 Adatvédelmi tisztviselő neve: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: 
adatvedelem@otpbank.hu 

 
A Bank promóció honlapjának üzemeltetése értekében adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak 
szerint: 

 

Adatfeldolgozó neve Székhely Adatfeldolgozói feladat leírása 

 Mito Creative Zrt. 
1053 Budapest, 
Károlyi u. 9. 

OTP ApplePay 
(https://otpmindennap.hu/applepay/) 
weboldal üzemeltetése 

 
 
2. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei  
 
A személyes adatai felett Ön rendelkezik. Az általános adatvédelmi rendelet alapján ezt 
többféleképpen teheti meg. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során 
milyen jogokat gyakorolhat. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogait a saját személyes adatai felett gyakorolhatja. Az 
adatkezelő a beazonosításáig megtagadhatja az Ön jogainak az érvényesítését. Az Adatkezelő 
kizárólag az Önről kezelt személyes adatai alapján igyekszik beazonosítani Önt, és nem 
kötelezhető arra, hogy további adatokat szerezzen be ehhez. 
 
 
Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az 
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
élhet az adathordozhatósághoz való jogával. 
 
2.1. Hozzáféréshez való jog  
 
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, 
továbbá ahhoz is joga van, hogy a következő információkat megismerje: 
 

- az adatkezelés célját vagy céljait; 
- a kezelt személyes adatainak kategóriáit; 
- azok körét, akiknek a személyes adatait továbbítjuk, különös tekintettel azokra az 

esetekre, amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez 
továbbítjuk; 

- a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát; 
- azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet; 
- amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a 

forrását; 
- annak a tényét, hogy a személyes adatait automatizáltan kezeljük, azaz egy olyan 

eljárásban   amelynek során a személyes adatokat az Ön személyéhez fűződő bizonyos 

mailto:informacio@otpbank.hu
http://www.otpbank.hu/
mailto:adatvedelem@otpbank.hu
https://otpmindennap.hu/applepay/
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személyes jellemzők értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használjuk. 
Személyes jellemzők lehetnek például a munkahelyi teljesítménye, a gazdasági helyzete, 
az egészségi állapota, a személyes preferenciái, az érdeklődése, a megbízhatósága, a 
viselkedése, a tartózkodási helye vagy a mozgása. 

 
Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan 
adta be a kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a 
másolatot, amelyet széles körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a 
teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését 
megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve hátrányos 
helyzetet teremthet. 
 
2.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga 
van, hogy kérje a hiányos személyes adatainak a kiegészítését. 
 
2.3. Törléshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 
vonatkozó személyes adatokat.  
Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

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

más módon kezelték; 
- Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy  
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen; 

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

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival 

összefüggésben és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 
Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az 
adatkezelés szükséges az alábbi célok elérése érdekében: 
 

- A véleménynyilvánítás 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; 

- az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint 
népegészségügyi közérdekből kerül sor; 

- a személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése 
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valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az 
adatkezelést; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
2.4. Az adatkezelés korlátozása (zárolás) 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 
 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön 
tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-
e az Ön jogos indokaival szemben. 

 
2.5. Adathordozhatóság  
 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 
ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha: 

 
- Az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
- az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, 
amennyiben ez technikailag megvalósítható. 
 
Az adathordozhatóság korlátját képezheti más érintettek jogai és szabadságai. 
 
3.        Jogorvoslati lehetőségek 
 
Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén 
panasszal fordulhatnak az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken. 
 

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(cím: Falk Miksa utca 9-11; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: 
+36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen 
a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti 
hatóságnál is panaszt tenni. 
 

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a 
lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek 
elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett 
szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is 
megindítható.  

 


