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A Tájékoztató célja és hatálya 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a MILE-
CONTRACTOR Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által a volgyhiditavak.hu internetes weblapon 
vezetett nyilvántartások felhasználásának rendjét, továbbá biztosítsa az adatvédelem alkotmányos- 
illetve adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. 

A Tájékoztató célja továbbá, hogy az információs önrendelkezési jog, valamint a törvényi 
szabályozás keretei között személyes adataival a weblap valamennyi látogatója maga 
rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a 
jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Az 
előzőeken kívül a jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő 
adatkezelési gyakorlatának bemutatására 

Alapfogalmak: 

személyes adat: a természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható minden információ, ami 
alapján, ill. aminek az összekapcsolásával közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható. 
Személyes adat az érintett neve, születési azonosítói (születési adatok, anyja neve), azonosító jele 
(személyi igazolvány száma, adóazonosító), lakcím, telefonos és online azonosító, valamint egy 
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
ismeret valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat 
mindaddig megőrzi ezt a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

 
különleges adat: Genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adat, a faji eredetre, a nemzeti és 
etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adat. 
 
adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett automatizált vagy nem 
automatizált művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- 
vagy képfelvétel készítése. 
 
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 adatokon végzik. Az adatfeldolgozás 
általában gépi úton történik. 
 
adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 
 
nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 
adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, ill. a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. 
 
adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki az adatkezelő kiválasztása alapján, nevében technikai műveleteket hajt végre, 
rendelkezési, döntési jogosítvány nélkül. Megfelelő garanciákat nyújt az adatbiztonság érdekében.  
 
harmadik fél: Az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón kívül eső természetes vagy jogi 
személy, aki nem kapott felhatalmazást az adatkezelésre. 



 
érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, 
egyértelmű és kifejezett kinyilvánítása nyilatkozat vagy cselekedet útján. A hallgatólagos elfogadás 
nem tartozik ebbe a körbe. 
 
adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, saját 
jogaik feletti rendelkezés elvesztését, hátrányos megkülönböztetést eredményezi. 
 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges. Ide tartozik az anonimizálás és az álnevesítés. 

Az Adatkezelő adatai 

Az Adatkezelő adatai a következők: 

A http://volgyhiditavak.hu/ honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Mile-
Contractor Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1121 Budapest, Őzike u. 26/b. 
Cégjegyzékszám: 01-09-682867, képviseli Mile Andor ügyvezető) illeti.  NAIH regisztrációs száma: 
NAIH-…………………… 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme 

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás 
alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt 
adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, 
kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az 
adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az 
érintett részére). 

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni. 

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége 
az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az 
adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek 
tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok 
körét. 

A http://volgyhiditavak.hu/honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie – apró 
információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a 
szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot 
meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható 
lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást 
követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló 
magatartásával. 

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében 
működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem 
tárolnak, az Adatkezelő személyes adatkezelést e körben nem folytat. 

Regisztráció, hírlevél feliratkozás 

Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet 
az érintett a honlapon a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti 
jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. 

Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki az 
Adatkezelő hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja 
személyes adatainak kezeléséhez. 

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím. 

A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó. 

Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő 
szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, 
eseményekről. 



Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a 
honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem 
nyilvános tartalmaihoz. 

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: az 
Adatkezelő törvényes képviselője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a honlap üzemeltetését 
ellátó adatfeldolgozó munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a 
leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig. 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) 
törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében 
elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy az Adatkezelő székhelyére megküldött postai levélben 
történik. 

Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés 

Az Adatkezelő direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely 
egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a honlapon a 
hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával 
adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően. 

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait direkt marketing céljára kezelje. 

Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok 
küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton. 

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő törvényes képviselője, az ügyfélszolgálati 
feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. 

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi 
visszavonásáig. 

Az érintett jogai 
 
Átlátható, közérthető, előzetes tájékoztatás, megjelölve az adatok forrását, adatkezelő nevét, 
adatvédelmi tisztségviselő nevét és elérhetőségét az adatkezelés folyamata alatt kérelemre, 30 
napon belül, vagy 60 napos hosszabbított határidővel. 

 
Tájékoztatás és hozzáférés a kezelt, saját személyes adatokhoz (valamennyi jogalap esetén): 
Személyes adatok felhasználásával végzett folyamat, megbízó és adatkezelő megnevezése, 
adatkezelés célja, jogalapja (jogos érdek, vagy szerződéses kötelezettség teljesítésének 
érvényesítése), körülményei, a kezelt adatok köre, az adatok címzettjei, kezelésre, feldolgozásra 
jogosultak köre, a kezelés időtartama. Az érintettnek joga van a követeléskezelés folyamata (ld. 
Követeléskezelési szabályzat) során az iratokról másolatot kérni. 
 
Adathordozhatósághoz való jog: jogi érdek alapján kezelt adatoknál nincs lehetőség az 
adatalany kérelmének teljesítésére. Abban az esetben kell a digitalizált adatok kiadását vagy 
átadását biztosítani, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulása vagy szerződéses kötelezettség 
teljesítése során valósul meg. Erre az esetre biztosítani kell a hordozhatóság műszaki, technikai 
feltételeinek megteremtését. 
 
Helyesbítéshez való jog: Haladéktalanul teljesíteni kell az érintett korrigálási vagy kiegészítési 
kérelmét, ha pontatlan, hiányos személyes adatokat észlel. Az adatkezelő nem utasíthatja vissza a 
az érintett által jogai gyakorlásának támogatása érdekében nyújtott további információkat. 
 
Elfeledtetéshez (törléshez) való jog, nem alanyi jog: Indokolatlan késedelem és nyom nélkül, a 
honlapot látogató ügyfél kérésére, beazonosítást követően törölni kell a személyes adatokat, 
amennyiben 

• az adatkezelés eredeti céljának megvalósításához már nincs szükség vagy 

• a kezelés egyéb okból nem felel meg a jogszabályoknak, 

• az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek egyéb jogalapja nincs 

• jogellenes adatkezelés esetén 
 



A törlésről az ismert többi adatkezelőt is tájékoztatni kell. 
 
Tiltakozás joga alapján az Adatkezelő általában nem kezelheti tovább az adatokat. Az első 
kapcsolatfelvételnél történő tájékoztatatás mellett tovább kezelhetőek az adatok jogos érdeken 
alapuló adatkezelés fennállása mellett, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival szemben. Az Adatkezelőnek kell 
bizonyítani a kényszerítő, jogos okot. 
 
Adatkezelés korlátozása: Uniós vagy tagállami szabályozás az érintett jogainak vagy 
szabadságának védelme, polgári jogi követelések érvényesítése, adattárolás időtartamára 
korlátozást adhat ki.  
 
Jogorvoslathoz való jog amennyiben a személyes adat-kezelés az érintettek véleménye alapján 
nem felel meg a törvényi követelményeknek, az érintettnek joga van jogorvoslati fórumhoz 
fordulni: 
 
Adatvédelmi tisztviselő: 
Mile Andor ügyvezető 
 
Felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
honlap: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

Érintett lakhelye szerint illetékes Bíróság 
 
Adatbiztonság, adatvédelem 

A honlap látogatóinak nyilvántartott adatai kezelése megfelelő biztonsági-technikai intézkedések 
mellett történik, melynek hatékonyságát az Adatkezelő folyamatosan értékeli. Figyelembe veszi 
mindazt a kockázatot, amelyek a kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 
elvesztéséből, megváltoztatásából, nyilvánosságra hozatalából, vagy jogosulatlan hozzáférésből 
ered. 

A biztonság megsértését az Adatkezelő adatvédelmi incidensként értékeli, az esetleges negatív 
következmények megelőzésére és elhárítására intézkedéseket tesz, a magas kockázattal járó 
incidenst a Felügyeleti hatósághoz bejelenti és az érintettet értesíti. 
 

Adatfeldolgozással kapcsolatos szabályok 

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő 
határozza meg. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó 
érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes 
adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint 
köteles tárolni és megőrizni. 

Az Adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért az 
Adatkezelő felel. 

Az Adatfeldolgozó kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad. 

Kőröshegy, 2020.05.25. 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

