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Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít
meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek
során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.
Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatvédelmi Tájékoztató. Ennek
megfelelően az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadásával a felhasználó
kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat is megismerte és elfogadja.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire,
alkalmazottaira.

Budapest, 2018. május 25.

Dr. Farkas András s.k.
ügyvezető
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1. A szabályzat célja
E szabályzat célja a Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a jogszabályokban meghatározott
adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével annak érdekében, hogy a Szolgáltató
valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez
fűződő jogainak, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogának
tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése
során, további cél, hogy a Szolgáltató harmonizálja az adatkezelési tevékenységek
tekintetében az egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető
jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok
megfelelő kezelését.
A Szolgáltató tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a
Szolgáltató alkalmazottai is képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését
jogszerűen végezni.
2. Lényeges fogalmak, meghatározások
-

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete

-

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

-

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
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-

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 bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

-

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 azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó

közvetlen

irányítása

alatt

a

személyes

adatok

kezelésére

felhatalmazást kaptak;
-

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

-

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve,
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések

megtételével

biztosított,

hogy

azonosított

vagy

azonosítható

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
-

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

-

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;
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-

szolgáltatás: a NyugdíjGuru News szolgáltatásait a felhasználók részére hírlevelek
formájában nyújtja. A hírlevelek a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal kapcsolatos
általános és speciális tájékoztatásokat, összefoglalókat, a nyugdíj-előtakarékosság
lehetőségeivel kapcsolatos információkat, tipikus kérdésekre adott általános érvényű
válaszokat, a NyugdíjGuru News által szervezett események beharangozóit, az
azokról írott beszámolókat, a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal, a nyugdíjas élettel, a
nyugdíjra való felkészüléssel és a nyugdíj-előtakarékossággal kapcsolatos áruk és
szolgáltatások ismertetését, az esetleges szponzorok és hirdetők bemutatását, a
www.facebook.com/nyugdijguru

Facebook-oldalon

közzétett

új

hírekre,

összefoglalókra, elemzésekre, eseményekre történő hivatkozásokat tartalmazhatják;
-

felhasználó: bármely meghatározott, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott
személyes adat alapján azonosított természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe
veszi.

2. Az adatkezelés irányelvei
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelése céljának megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és csak a
szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
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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 felhasználhatók a természetes személyek profiljának
létrehozására és az adott személy azonosítására.
Fentiek alapján az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű
megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli
nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az
adatok kezeléséhez.
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 kezeléséhez egyértelműen jelzi.
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 jogosulatlan felhasználását.
A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést
meg kell tenni.
3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek
A nyugdijguru.hu szolgáltatásával összefüggésben kezelt személyes adatokat a szolgáltató,
mint adatkezelő jogosult megismerni. Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
4. A kezelt személyes adatok köre
A hírlevélre való feliratkozás során az ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő
személyes adatokat:
-

név

-

e-mail cím

A hírlevélre való feliratkozás során az ügyfél opcionálisan megadhatja a következő adatokat:

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat - 6 / 22 oldal

-

telefonszám

-

lakóhelyhez legközelebb eső nagyváros

A NyugdíjGuru News olvasása, a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal kapcsolatos információk
megismerése a hírlevélre történő feliratkozás, azaz személyes azonosításra alkalmas adatok
megadása nélkül is lehetséges. A szolgáltatás használata azonban regisztrációhoz, így a fenti
személyes adatok megadásához kötött.
5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
Az adatkezelésre a www.nyugdijguru.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldal)
található „Hírlevél”-re feliratkozók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor. Az Adatvédelmi nyilatkozatban a felhasználó kijelenti, hogy az
Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat elfogadja, és kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az
oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.
Az adatszolgáltatás a szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés
jogalapja az érintett kifejezett, határozott és előzetes hozzájárulása.
A hozzájárulást a felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat 4. pontjában megjelölt adatok
kezelése tekintetében jelen Adatvédelmi Szabályzat előzetes megismerését követően történő
kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a
Weboldal használatával, a feliratkozással, a kérdéses adatok megadásával adja meg.
Felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő a részére marketing célú anyagokat, hírleveleket,
a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat küldjön.
Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások hatékony, biztonságos és
személyre szabott formában történő nyújtásának biztosítása. A szolgáltató a rendelkezésre
bocsátott

adatokat

célhoz

kötötten

használhatja,

https://www.nyugdijguru.hu/hirlevel/feliratkozas

linken

így
történő

a

felhasználó

a

feliratkozásával

a

felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a szolgáltató az alábbi célokra
használhassa fel:
-

az ügyféllel való kapcsolattartás

-

hírlevélen keresztül történő rendszeres szakmai tájékoztatás

A feliratkozás során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi
felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a
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szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére
szakmai hírlevél megküldését szolgálja.
Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a feliratkozás során megadott e-mail
címre marketing célú vagy hirdetést tartalmazó hírleveleket.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen pontban foglalt céloktól eltérő célokra
nem használhatja fel. A személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása –
törvény ettől eltérő kötelező rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag
az azt megadó személy felelős. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a
szolgáltató szolgáltatását. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
feliratkozással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az
e-mail címen regisztrált.
6. Az adatkezelés időtartama, adattovábbítás
A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a
felhasználó visszavonásának – a hírlevélről történő leiratkozásának – idejéig terjed, amely
időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok késedelem
nélkül törlésre kerülnek.
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem teszi közzé, továbbá kifejezett
jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó hozzájárulásával adhatja át
harmadik személyeknek.
Fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása
alapján kerülhet sor.
7. Az érintett személy tájékoztatása, jogai
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó
személyes

adatokról,

továbbá

azokat

bármikor

módosíthatja,

törlését

kérheti

a

nyugdijguru@gmail.com e-mail címre küldött levél útján. Erről kérelmére haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül intézkedik a szolgáltató.
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A szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatait. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett személy a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail: nyugdijguru@gmail.com
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig
tart, amíg a felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A
szolgáltató a felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi
és a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.
A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül szolgáltató megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
mely döntéséről a felhasználót e-mailben tájékoztatja.
8. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok
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védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról.
-

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény.

-

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a http://www.nyugdijguru.hu weboldal látogatói és hírlevélre feliratkozott felhasználói
részére
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Bevezetés
A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon hírlevélre feliratkozott
személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.
Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) tartalmára.
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév:

Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhely:

1095 Budapest, Mester utca 5. III/28.

Adószám:

23816071-2-43

Nyilvántartási szám (NAIH):

NAIH-91366/2015

Weboldal megnevezése, címe:

nyugdijguru.hu

Az adatkezelési tájékoztató
elérhetősége:

www.nyugdijguru.hu/adatvedelem

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév:

Farkas és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Székhely:

1095 Budapest, Mester utca 5. III/28.

Levelezési cím:

1095 Budapest, Mester utca 5. III/28.

E-mail:

nyugdijguru@gmail.com
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1. Fogalommeghatározások
-

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete;

-

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

-

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 bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;

-

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

-

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-

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.
-

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
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attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
-

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 azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó

közvetlen

irányítása

alatt

a

személyes

adatok

kezelésére

felhatalmazást kaptak.
-

szolgáltatás: a NyugdíjGuru News szolgáltatásait a felhasználók részére hírlevelek
formájában nyújtja. A hírlevelek a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal kapcsolatos
általános és speciális tájékoztatásokat, összefoglalókat, a nyugdíj-előtakarékosság
lehetőségeivel kapcsolatos információkat, tipikus kérdésekre adott általános érvényű
válaszokat, a NyugdíjGuru News által szervezett események beharangozóit, az
azokról írott beszámolókat, a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal, a nyugdíjas élettel, a
nyugdíjra való felkészüléssel és a nyugdíj-előtakarékossággal kapcsolatos áruk és
szolgáltatások ismertetését, az esetleges szponzorok és hirdetők bemutatását, a
www.facebook.com/nyugdijguru

Facebook-oldalon

közzétett

új

hírekre,

összefoglalókra, elemzésekre, eseményekre történő hivatkozásokat tartalmazhatják;
-

felhasználó: bármely meghatározott, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott
személyes adat alapján azonosított természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe
veszi.

2. Az adatkezelés irányelvei
Az adatkezelő ezúton kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését az adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint végzi és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait,
különös figyelemmel az alábbiakra:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű
lehet.
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A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
3. Fontos adatkezelési információk
Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a nyugdijguru.hu weboldal
működtetése során a hírlevélre feliratkozó személyek részére megfelelő többletszolgáltatást
nyújthasson.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal felhasználói.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét
felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg
kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy
bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a
törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben a felhasználó adatai törlésre kerülnek.
Az adatok megismerésére jogosult: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen. Az adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintett személyt az
adathordozhatósághoz való jogáról.
Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
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Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
Amennyiben az érintett személy használni kívánja a hírlevélre feliratkozás nyújtotta
előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért
személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni,
az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A
weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban feliratkozás nélkül nem lehetséges.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy
az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,
amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a
fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
4. Hírlevélre feliratkozás, hírlevél küldése
A weblap üzemeltetője kijelenti, hogy az általa megjelentetett információk és ismertetők
során maradéktalanul betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelenti továbbá,
hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módjában a kapcsolattartási adatok
valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok
magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
A hírlevélre feliratkozással a felhasználó a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal kapcsolatos
általános

és

speciális

tájékoztatásokat,

összefoglalókat,

a

nyugdíj-előtakarékosság

lehetőségeivel kapcsolatos információkat, tipikus kérdésekre adott általános érvényű
válaszokat, a NyugdíjGuru News által szervezett események beharangozóit, az azokról írott
beszámolókat, a nyugdíjjal és hasonló ellátásokkal, a nyugdíjas élettel, a nyugdíjra való
felkészüléssel
ismertetését,

és
az

a

nyugdíj-előtakarékossággal
esetleges

szponzorok

kapcsolatos
és

áruk

hirdetők

és

szolgáltatások

bemutatását,

a

www.facebook.com/nyugdijguru Facebook-oldalon közzétett új hírekre, összefoglalókra,
elemzésekre, eseményekre történő hivatkozásokat ismerheti meg.
A felhasználó a hírlevélről bármikor, minden következmény nélkül leiratkozhat.
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Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.
A felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató
reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott email címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a
szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.
Amennyiben a felhasználó hírlevelet szeretne kapni, a szükséges adatokat köteles megadni.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a felhasználó nem jogosult hírlevelet kapni.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az
adatkezeléshez

történő

hozzájárulását

a

felhasználó

bármikor

visszavonhatja

a

kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A
felhasználó

bármikor

visszavonhatja

az

adatkezeléshez

történő

hozzájárulását

a

kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb
megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelő nyilvántartási száma:

Kezelt adatok köre

NAIH-91366/2015.

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.
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IP cím

Technikai információs művelet.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a felhasználó személyére utaló adatot
tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a felhasználó nevét
tartalmazza. A felhasználó szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely a
felhasználó kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást
szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó részére küldött hírlevél vagy
szakmai információ célba érjen.
5. Sütik (cookie-k)
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan
információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok
mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a
webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld
annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a
weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik
használatára a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor
törölje a böngészőkből.
Az adatok megismerésére jogosult: adatkezelő. A sütik használatával az adatkezelő
személyes adatokat nem kezel.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
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6. Google Analytics
A www.nyugdijguru.hu weboldal használja a Google Analytics alkalmazást.
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a
weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy
kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap
aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az
további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét
vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést
készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény
megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat
küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben
használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést
maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti
hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/go
ogle_privacy_policy_hu.pdf
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7. Adatfeldolgozók
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő
adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az
adatkezelő által bérelt, biztonságos szerveren kerülnek tárolásra.

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév:

Feki Webstudio Kft.

Székhely:

9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor utca 44.

Telefon:

+36 20 429 9999

E-mail:

info@fekiwebstudio.hu

A felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.
Az adatokhoz csak az adatkezelő, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek
hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti
szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót
megkeresve is kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló
adatkezelés.
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A tájékoztatás kéréshez való jog
A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól,
hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
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mennyi ideig kezeli. A szolgáltató a felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30
napon belül, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.
A helyesbítéshez való jog
A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgáltatótól, hogy
valamely adatát módosítsa. Erről a szolgáltató a felhasználó kérelmére haladéktalanul,
de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre
tájékoztatást küld.
A törléshez való jog
A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgálatótól adatának törlését.
A felhasználó kérelmére a szolgáltató ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megteszi, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.
A zároláshoz való jog
A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a szolgálatótól adatának
zárolását. A zárolás addig tart, amíg a felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az
adatok tárolását. A felhasználó kérelmére a szolgáltató ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30
napon belül megteszi, a felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld.
A tiltakozáshoz való jog
A felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
a döntéséről a felhasználót e-mailben tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Amennyiben a felhasználó megítélése szerint az adatkezelés jogellenes, erről a felhasználó a
hatóságot az alábbi elérhetőségeken értesítheti:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
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9. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

-

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról.
-

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény.

-

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

-

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

-

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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