
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Mosoly Alapítvány a támogatói által megadott személyes adatokat kizárólag az irányadó
jogszabályoknak  megfelelően  kezeli,  harmadik  személynek  nem  adja  át  és  saját
adatbázisában, biztonságos módon tárolja.

A  Mosoly  Alapítvány  bármely  támogatójának  felvilágosítást  ad  a  róla  tárolt  személyes
adatokról,  vagy  törli  azokat,  amennyiben  ezt  a  támogató  írásban  kéri  a
rozsa.eszter@mosolyalapitvany.hu e-mail címen vagy a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
utca 10/a. címen.

1. BEVEZETÉS

Jelen  adatkezelési  tájékoztató  (a  továbbiakban:  „Adatkezelési  Tájékoztató”)  célja,  hogy
megfelelő és előzetes tájékoztatást nyújtson a Mosoly Alapítvány (székhely:  1022 Budapest,
II. Bogár utca 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a.; e-mail cím:
adorjan.katalin@mosolyalapitvany.hu;  nyilvántartási  szám:  AM  1239;  a  továbbiakban:

„Adatkezelő”)  www.  mosolyalapitvany.hu és www.mosolykilometer.hu oldalán  (a

továbbiakban:  „Honlapok”) keresztül  online  bankkártyás  fizetéssel  az  Adatkezelő  részére
támogatást  (a  továbbiakban:  „Támogatás”)  nyújtani  kívánó  természetes  személyeknek  (a
továbbiakban: „Támogató”) az Adatkezelő részére továbbított  személyes adataik kezeléséről
és védelméről. 

Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.mosolyalapitvany.hu oldalról.
Az Adatkezelési  Tájékoztató módosításai  a fenti  www.mosolyalapitvany.hu oldalon történő
közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113614

2. DEFINÍCIÓK

a) „személyes  adat”:  a  Támogatóval  kapcsolatba  hozható  adat  –  különösen  a
Támogató  neve,  azonosító  jele,  valamint  egy  vagy  több  fizikai,  fiziológiai  mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret –, valamint az adatból
levonható, a Támogatóra vonatkozó következtetés.

b) „hozzájárulás”:  a  Támogató  akaratának  önkéntes  és  határozott  kinyilvánítása,  amely
megfelelő  tájékoztatáson  alapul,  és  amellyel  félreérthetetlen  beleegyezését  adja  a  rá
vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

c) „tiltakozás”: a Támogató nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

d) „adatkezelő”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  szervezet,  aki,  vagy  amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adatok
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kezelésének  célját  meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

e) „adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása,  megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra
hozatala,  összehangolása vagy összekapcsolása,  zárolása,  törlése és megsemmisítése,
valamint  az  adat  további  felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang-  vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

f) „adattovábbítás”:  az  adatok  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő
hozzáférhetővé tétele.

g) „nyilvánosságra hozatal”: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

h) „adattörlés”:  az adatok  felismerhetetlenné tétele  oly módon,  hogy helyreállításuk  többé
nem lehetséges.

i) „adatzárolás”: az adatok azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.

j) „adatmegsemmisítés”: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

k) „adatfeldolgozás”:  az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

l) „adatfeldolgozó”:  az a természetes  vagy jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  szervezet,  aki  vagy  amely  szerződés  alapján  –  beleértve  a  jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

m) „harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

n) „harmadik ország”: minden olyan ország, amely nem Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam.

3. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései alapján a személyes adatok csak meghatározott célból,
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek azzal a feltétellel, hogy
az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
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a  cél  elérésére  alkalmas.  A  személyes  adat  kizárólag  a  cél  megvalósulásához  szükséges
mértékben és ideig kezelhető abban az esetben, ha a személyes adat kezeléséhez

 az érintett hozzájárul, vagy 

 azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Az Infotv.  6.  § (3)  bekezdése alapján a 16.  életévét  betöltött  kiskorú érintett  hozzájárulását
tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával
került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,  ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll

további  külön  hozzájárulás  nélkül,  valamint  az  érintett  hozzájárulásának  visszavonását
követően is kezelheti.

A  fenti  rendelkezések  alapján  az  Adatkezelő kizárólag  azon  adatokkal  kapcsolatban  végez
adatkezelést,  amelyekhez  a  Támogató  önkéntesen  hozzájárul,  és  amelyek  a  Támogatás
nyújtásának  lebonyolításához,  ideértve  a  Támogatónak,  a  Támogatás  összegének,  és  a
Támogató  által  támogatott  programnak  az  azonosítását,  továbbá  jelen  Adatkezelési
Tájékoztatóban  meghatározott  célok  eléréséhez  elengedhetetlenek.  Ezen  adatok  közé  az
alábbiak tartoznak:

 Vezeték- és keresztnév;

 E-mail cím;

 Telefonszám;

 Felajánlott összeg és pénzneme;

 Támogatni kívánt program;

 Támogatás azonosítója;

 Támogatás időpontja.
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A Támogatás nyújtása során a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kizárólag a CIB
Bank Zrt. (a továbbiakban: „Bank”) kapja meg 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon.
A Bank biztosítja  a  Támogató  részére  a  bankkártyás  fizetési  módot  a  Támogatás  nyújtása
során, a fizetőoldal adattartalmát kizárólag a Bank érheti el, arról az Adatkezelő nem értesül.

A  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi
XLVIII.  törvény  6.  §  alapján,  a  Támogatás  nyújtásának  lebonyolítása  céljából  történő
adatkezelésen  túl  az  Adatkezelő  a  Támogatás  nyújtásakor  megadott  e-mail  címen
megkeresheti  reklámajánlataival,  egyéb  küldeményeivel  a  Támogatót,  amennyiben  ahhoz  a
Támogató előzetesen és kifejezetten hozzájárul. A Támogató a jelen Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseit  szem előtt  tartva hozzájárulhat  ahhoz,  hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok
küldéséhez szükséges személyes adatait (nevét és e-mail címét) kezelje.

A fent meghatározott rendelkezések alapján az adatkezelés jogalapja a Támogatónak a jelen
Adatkezelési  Tájékoztatóval  biztosított  tájékoztatáson  alapuló  önkéntes  hozzájárulása.  Az
Adatkezelő  Honlapjain  megjelenő  űrlap  kitöltésével  és  az  adatkezeléshez  történő
hozzájárulásra  vonatkozó  jelölőnégyzet  kipipálásával  a  Támogató  személyes  adatainak
Adatkezelő általi kezeléséhez és feldolgozásához kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelés során
az Adatkezelőn kívül az alábbi adatfeldolgozók végeznek adatfeldolgozást:

 Levelező rendszer szolgáltatója

MailChimp
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Tevékenység: levelező rendszer szolgáltatása

Személyes adatokhoz való hozzáférés időtartama: az érintett adathoz kapcsolódó 
feladat elvégzéséhez szükséges idő

 Tárhelyszolgáltató

Viacom Kft.
Székhely: 2225 Üllő, Gyár utca 8.
Weboldal: www.viacomkft.hu
E-mail cím: ugyfelszolgalat@viacomkft.hu
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Tevékenység: személyes adatok tárolása

Személyes adatokhoz való hozzáférés időtartama: az adatok kezelésének időtartama

 A www.mosolyalapitvany.hu oldal programozója:

superlab bt.
Székhely: 1106 Bp., Gépmadár u. 5., 6./39.
Weboldal: superlab.hu
E-mail cím: daniel@superlab.hu
Tevékenység: programozás

Személyes adatokhoz való hozzáférés időtartama: az érintett adathoz kapcsolódó 
feladat elvégzéséhez szükséges idő

 A www.mosolykilometer.hu oldal programozója:

abaco.hu Kft. 
Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 17-21. 3. em.
Weboldal: abaco.hu
E-mail cím: hello@abaco.hu

Tevékenység: programozás

Személyes adatokhoz való hozzáférés időtartama: az érintett adathoz kapcsolódó 
feladat elvégzéséhez szükséges idő

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A  szolgáltatáson  belül  a  Támogatóval  kapcsolatos  valamennyi  személyes  adat  kezelése
önkéntes hozzájáruláson vagy törvényes felhatalmazáson alapul.

A  Támogató  által  megadott  személyes  adatokat  az  Adatkezelő  kizárólag  a  Támogatás
nyújtásának  lebonyolítása  céljából,  ideértve  a  Támogatónak,  az  általa  nyújtott  Támogatás
összegének,  és  a  támogatott  programnak  az  azonosítását, használja  fel. Az  Adatkezelő  a
Támogató nevét  és e-mail  címét kezelheti  továbbá reklámajánlatokat,  egyéb küldeményeket
tartalmazó elektronikus üzenetek küldése céljából, amennyiben ahhoz a Támogató előzetesen
és kifejezetten hozzájárult. Az Adatkezelő a Támogató által megadott személyes adatokat más
harmadik személy részére nem továbbítja. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy
szabálysértési hatóság tájékoztatás adása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
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rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő az állami szervek,
szervezetek valamint hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - amennyiben a
hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben  ad  ki,  amely  a  megkeresés  céljának  megvalósításához  elengedhetetlenül
szükséges.  Az  Adatkezelő jogosult  továbbá a Támogató személyes  adatainak továbbítására
állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, ha ez az intézkedés a
körülmények  gondos  mérlegelését  követően  szükségesnek  mutatkozik  az  Adatkezelő
érdekeinek védelme céljából.

Az Adatkezelő az Adatkezelő részére nyújtott Támogatásokkal kapcsolatos adatbázisban a 3.
pontban megadott adatokat kezeli. 

Az  Adatkezelő  Honlapjain  megjelenő  űrlap  kitöltésével  és  az  adatkezeléshez  történő
hozzájárulásra vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával a Támogató a személyes adatainak jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

5. SÜTIK (COOKIES), MÁS HONLAPOK

Az Adatkezelő a Honlapjain az alábbi Sütiket használja szolgáltatásai minőségének javításához
és a Honlapra látogatók felhasználói élményének növeléséhez:

 Weboldal-statisztikákhoz  használt  Sütik:  Az  Adatkezelő  a  Google szolgáltatásainak
igénybevételével  méri  a  Honlapok  látogatottsági  adatait,  követi  nyomon  és  kap
kimutatást  a  Honlapokra  látogatók,  ideértve  a  Támogatót  is,  (a  továbbiakban:
„Felhasználó”) weboldal-használati szokásairól. A rendszer a Honlapok megtekintésekor
egy Sütit hoz létre a látogatással kapcsolatos információk (pl. a Honlapokon töltött idő,
kilépések,  stb.)  rögzítése  érdekében.  A  Google szolgáltatásainak  használata  során
adatok kerülnek továbbításra, a továbbított adatok azonban nem alkalmasak az érintett
Felhasználók  azonosítására.  A  továbbított  adatok  kezelésére  a  Google adatvédelmi
alapelvei  irányadóak  (https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/),  melyben  további
információk olvashatóak.

 Külső  partnerek  által  használt  Sütik:  A  Honlapokon  található  megosztási  gombok
lehetővé teszik a rajtuk található információk terjesztését és megosztását a közösségi
médiában, például  Facebook oldalon.  A megosztási gombok az adott  közösségi oldal
által  rendelkezésre bocsátott  kóddal  kerültek elhelyezésre,  melynek során a kód által
elhelyezett egyik fájl egy Süti. További információk az adott közösségi oldal adatkezelési
szabályzatában olvashatóak.
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A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést
kapjon, amennyiben Sütiket kívánnak elhelyezni a számítógépén, és a Sütik küldését bármikor
megtilthatja.  Amennyiben  a  Felhasználó  nem fogadja  el  a  Sütiket,  előfordulhat,  hogy egyes
oldalak nem fognak tökéletesen működni, illetve a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos
adatokhoz való hozzáféréshez.

A  Honlapok  tartalmazhatnak  olyan  más  honlapokra,  közösségi  oldalakra  mutató  linkeket,
amelyeknek  adatkezelési  szabályaira  az  Adatkezelőnek  nincsen  befolyása.  Amennyiben  a
Felhasználó  e  linkek  használatával  elhagyja  az  Adatkezelő  Honlapjait,  az  adatvédelemre  a
felkeresett honlap működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

6. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az  Adatkezelő a  Támogató  által,  a  Honlapokon  megjelenő  űrlap  kitöltése  során megadott
személyes adatait a saját adatbázisában tárolja.

Az  Adatkezelő  minden  szükséges  intézkedést  megtesz  a  Támogató  adatainak  bizalmas  és
biztonságos kezelése érdekében. A Támogató személyes adataihoz csak az Adatkezelő, illetve
az  Adatkezelővel  jogviszonyban  álló  azon  természetes  és  jogi  személy,  valamint  jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  férhet  hozzá,  akiknek  feladatuk  ellátásához  ez
szükséges. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló azon természetes és jogi személy, valamint
jogi  személyiséggel  nem rendelkező szervezet,  ideértve az Adatkezelő alapítványi  vezetőjét,
fundraising munkatársát és kommunikációs munkatársát, aki hozzáfér a Támogató személyes
adataihoz, köteles betartani jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Az  Adatkezelő  a  személyes  adatok  biztonságos  kezeléséhez  alkalmazott  informatikai
eszközöket  úgy  választja  meg,  illetve  üzemelteti,  hogy  az  az  arra  feljogosítottak  számára
hozzáférhető,  hitelessége  és  hitelesítése  biztosított,  változatlansága  igazolható,  valamint  a
jogosulatlan  hozzáférés  ellen  védett  legyen.  Az  Adatkezelő az  adatkezelés  biztonságának
védelméről megfelelő védelmi szintet nyújtó műszaki, szervezési és szervezeti  intézkedéssel
gondoskodik.  Az  adatkezelés  során  az  Adatkezelő köteles  a  titkosság,  sértetlenség  és
rendelkezésre állás követelményeinek biztosítására. Az adatkezelés során felmerülő esetleges
hálózati  fenyegetésekkel,  információ  felfedésére  és  módosítására  vonatkozó  magatartással
szemben az Adatkezelő minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz. 

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az  Adatkezelő  a  Támogató  által  megadott  személyes  adatokat,  összhangban  a  hatályos
jogszabályokkal, a Támogatás lebonyolításához szükséges ideig kezeli. Kivételt képeznek azok
az adatok, amelyeknek megőrzése az Adatkezelő számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez
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szükséges.  Utóbbi  adatokat  az  Adatkezelő  a  Támogatás  lebonyolítását  követően,  kizárólag
számviteli  kötelezettségeinek  teljesítése céljából  nyolc  évig kezeli.  Amennyiben a Támogató
előzetesen és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a Támogatás nyújtásakor megadott e-mail
címén  az  Adatkezelő  megkeresse  reklámajánlataival,  egyéb  küldeményeivel,  és  az  ehhez
szükséges személyes adatait  (nevét és e-mail  címét) kezelje, az adatkezelés a hozzájárulás
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart. 

Az  Adatkezelő  nem  küld  kéretlen  reklámüzenetet,  és  a  Támogató  korlátozás  és  indokolás
nélkül,  ingyenesen  leiratkozhat  az  ajánlatok  küldéséről.  Ebben  az  esetben  az  Adatkezelő
minden  –  a  reklámüzenetek  küldéséhez  szükséges  –  személyes  adatát  törli  a  vonatkozó
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Támogatót.  A Támogató a
reklámokról az üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le.

A  Támogató  az  általa  megadott  adatok  kezeléséről  tájékoztatást  kérhet,  valamint  kérheti
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését
vagy zárolását.

A Támogató kérelmére az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A
tájékoztatás  ingyenes,  ha  a  tájékoztatást  kérő  Támogató  a  folyó  évben  azonos  területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
Adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően
biztosítja.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha annak kezelése jogellenes, a Támogató azt kéri, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és
a törlésről a Támogatót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, amennyiben ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Támogató abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amennyiben

 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el;

 a személyes adat  felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
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Az  Adatkezelő -  az  adatkezelés  egyidejű  felfüggesztésével  -  a  tiltakozást  a  kérelem
benyújtásától  számított  legrövidebb  időn  belül,  de  legfeljebb  15  nap  alatt  megvizsgálja,  és
annak  eredményéről  a  kérelmező  Támogatót  írásban  tájékoztatja.  Amennyiben  a  tiltakozás
indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is
- megszünteti,  és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,  illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről  értesíti  mindazokat,  akik  részére  a  tiltakozással  érintett  személyes  adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Támogató az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől
számított 15 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő a Támogató adatát nem törölheti, amennyiben az adatkezelést törvény rendelte
el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Támogató a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a
Támogató  választása  szerint  –  a  Támogató  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  szerinti
törvényszék előtt is megindítható. 

Az  Adatkezelő a Támogató  adatainak  jogellenes kezelésével  vagy a technikai  adatvédelem
követelményeinek  megszegésével  másnak  okozott  kárt  köteles  megtéríteni.  Az  Adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő. Nem kell  megtéríteni  a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelést  érintő  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál
(postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon:
+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; email:  ugyfelszolgalat@naih.hu;  http://naih.hu) lehet
élni.

2017. április 11.

9

http://naih.hu/
javascript:x5engine.utils.emailTo('23313443','huih.@natalazolgfelsugy')

