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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Nagy Olivér Egyéni vállalkozó „Adatkezelő vagy Szolgáltató” elkötelezett a személyes 

adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó 

jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek. 

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve 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 Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) 

követelményeinek érvényesülését, a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos 

elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon 

Felhasználói személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat 

gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, 

valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg 

Önöket és azokat hogyan gyakorolhatják.  

A Tájékoztató a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítése, illetve a 

szolgáltatások teljesítése kapcsán megjelenő Felhasználókra vonatkozó bármely 

személyes adat kezelésére terjed ki. 

1. Ki kezeli a személyes adatokat? 
 

Adatkezelő neve Nagy Olivér Egyéni vállalkozó 

Székhely 2184 Vácegres, Akácfa utca 39. 

Elérhetőség +36 70 639 2781 

Honlap https://webpotential.hu/ 

Nyilvántartási szám 54619801 

2. Adatvédelmi Tisztviselő 

A Szolgáltató a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében adatvédelmi 

tisztviselőt nevez ki, akinek az elérhetősége a következő: 

Név Nagy Olivér Egyéni vállalkozó 

Postacím 2184 Vácegres, Akácfa utca 39. 

E-mail cím nagy.oliver@webpotential.hu 
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3. Milyen adatokat kezelünk és milyen jogalapon? 

Felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és kezelése elengedhetetlen annak 

érdekében, hogy a Szolgáltató az előírást tartalmazó jogszabályból, jogi 

kötelezettségeinket teljesíteni, jogi igényeinket érvényesíteni tudjuk. Felhasználóink 

személyes adatait kezeljük továbbá annak érdekében is, hogy esetleges kéréseket, 

kérelmeket teljesíteni tudjunk. 

Felhasználóink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően 

kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. A Szolgáltató az alábbi 

célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli Felhasználói adatait: 

4. Meddig őrizzük meg az adatokat? 

A Szolgáltatónál a személyes adatok kizárólag az alábbi ideig kerülnek tárolásra: 

a) a jogos cél eléréséhez szükséges ideig, amely érdekében a személyes adatot 

kezelik; 

b) az alkalmazandó jogi előírás teljesítéséhez szükséges ideig. 

 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás 

visszavonásáig, illetve jogszabály által meghatározott cél teljesüléséig kerülnek 

kezelésre. 

5. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz? 
 

A Szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai 

intézkedéseket tesz. A személyes adatokhoz kizárólag megfelelő hozzáférési 

jogosultsággal rendelkező munkatársaink férhetnek hozzá. Minden szükséges 

intézkedést megteszünk Felhasználóink személyes adatainak védelme, valamint a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása 

érdekében.  

6. Adattovábbítás 

Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára történő átadása vagy 

hozzáférhetővé tétele. 

Az Adatkezelő Személyes Adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek 

esetén és mértékben ad ki, továbbít. A Személyes Adatok akkor továbbíthatók, ha 

 Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy 

 az Önnel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy 
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 az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás 

felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy 

 szűk körben, ha az Adatkezelő jogos érdeke lehetővé teszi. 

 

Tájékoztatom, hogy a hatályos Adatkezelési Jogszabályok alapján az Európai Unió 

tagállamába történő adattovábbítást úgy kell kezelni, mintha Magyarország területén 

belüli adattovábbításra kerülne sor. 

Európai Union kívülre történő adattovábbítás 

Tájékoztatom, hogy Személyes Adatait az Európai Unió területén kívülre csak a Calendly 

alkalmazás továbbítja. 

7. Adatfeldolgozás 

Felhasználóink személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel 

történő megosztása válhat szükségessé. Ilyen lehet például a könyvelő. 

Az adatfeldolgozók tevékenységük ellátása során bizonyos esetekben hozzáférhetnek 

Felhasználóink személyes adataihoz és jogosultak azokat megismerni. 

8. Az Ön jogai 

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek 

fennállása esetén – jogosult: 

 a személyes adataihoz hozzáférést kérni; 

 a személyes adatai helyesbítését kérni; 

 a személyes adatai törlését kérni; 

 a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; 

 adathordozhatóság biztosítását kérni; 

 tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; illetve 

 visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. 

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő 

szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról annak okai megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.  

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, 

valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, 

hogy amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 

jellege miatt – túlzó úgy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a 
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kérelmében foglaltak teljesítésével kapcsolatban, vagy megtagadhatjuk a kérelme 

alapján történő intézkedést, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést 

Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három hónapon belül benyújtott 

kérelmeket. 

9. Jogorvoslati lehetőségek 
 

9.1.  A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a 

személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani a 

Szolgáltatóhoz vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

9.2. Bírósághoz fordulás 

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, 

vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási 

fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó 

személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, 

jogosult bírósághoz fordulni. 

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi 

Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell 

megindítani. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 
 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, 

amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. 

Mellékletek: 

1. Az Adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája 

2. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ADATFELDOLGOZÓK LISTÁJA: 
 

1. Tárhely szolgáltató 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  

Cégjegyzékszám: 01-09-909968 

Adószám: 14571332-2-42 

Telefonszám: +36 1 789-2-789 

E-mail: support@tarhely.eu 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken: 

https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf 

A kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott valamennyi Személyes Adat. 

Az Érintettek köre: A Weboldalt használó valamennyi Érintett. 

Az Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A jelen 

Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint alakul. 

 

2. Számlázás 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázó szoftver biztosítása. 

Adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu üzemeltetője) 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

E-mail: info@szamlazz.hu 

A KBOSS.hu Kft. Adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a 

linken: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A számla kibocsátásához 

szükséges adatok (Érintett számlázási és postázási neve, címe, valamint e-mail 

címe, ahová a számlát küldik). 

Az Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei és egyéb üzleti partnerei. 

Az Adatkezelés célja: számla kiállítása. 

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a 

számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi. 

 

tel:+36%201%20789-2-789
mailto:support@tarhely.eu
https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
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3. Könyvelés 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés 

Adatfeldolgozó megnevezése: KTO BT. 

Székhely és postai cím: 1133 Budapest, Kárpát utca 37. 

Telefon: 340-4166 

Az Érintettek köre: az Adatkezelő ügyfelei és egyéb üzleti partnerei. 

Az Adatkezelés célja: számviteli jogszabályoknak való megfelelés. 

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján történik, így a 

számlázáshoz szükséges adatokat a megrendelést követő 8 évig meg kell őrzi. 

 

4. Hírlevél 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevélküldés. 

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: SalesAutopilot Kft. 

Székhely címe: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773 

Online ügyfélszolgálat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637 

Email: info@salesautopilot.hu 

Telefon: (+36) 1 490 0172 

E-mail: privacy@sendinblue.com vagy https://www.sendinblue.com/contact/ 

Az SalesAutopilot Kft. Adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az 

oldalon: https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-

tajekoztato/ 

A kezelt adatok köre: A feliratkozó Érintett neve és e-mail címe. 

Az Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó személyek. 

Az Adatkezelés célja: A hírlevelek kiküldése. 

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A leiratkozás 

kérelmezéséig tart az Adatkezelés. 

 

5. Időpontfoglalás 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az Applikáció elérhetővé tétele 

Adatfeldolgozó megnevezése: Calendly LLC 

E-mail: support@calendly.com 

A Calendly LLC. adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az oldalon: 

https://calendly.com/privacy 

A kezelt adatok köre: A jelen tájékoztató időpontfoglalásra vonatkozó pontjában 

leírt adatok. 

Az Érintettek köre: a Calendly segítségével időpontot foglaló személyek. 

Az Adatkezelés célja: Az időpontfoglalás lehetővé tétele. 

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Calendly LLC fent 

hivatkozott adatkezelési tájékoztatója szerint. 

 

https://www.sendinblue.com/contact/
https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/
https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesi-tajekoztato/
https://calendly.com/privacy
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6. Szerződéskötés 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online szerződéskötés lehetővé tétele. 

Adatfeldolgozó megnevezése: DocuSign, Inc. 

Székhely és postacím: 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105, 

E-mail: privacy@docusign.com 

A DocuSign, Inc. adatkezelési tájékoztatója megtalálható ezen az 

oldalon: https://www.docusign.com/company/privacy-policy 

A kezelt adatok köre: A DocuSign által regisztrációhoz kért adatok, valamint a 

szerződés. 

Az Érintettek köre: a DocuSign felhasználó ügyfelek. 

Az Adatkezelés célja: online szerződéskötés lehetővé tétele. 

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A DocuSign Inc. 

fent hivatkozott adatkezelési tájékoztatója szerint. 

 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A LEGFONTOSABB ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYOK LISTÁJA (A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL) 
 

GDPR: 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) 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény (Grt.) 

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.) 

A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény. 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések 

részletes szabályairól 

mailto:privacy@docusign.com
https://www.docusign.com/company/privacy-policy

