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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE ALAPJÁN 

 

 

 

A Pont Systems Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1119 

Budapest, Fehérvári út 97-99., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048120; a továbbiakban: „Társaság”), mint 

adatkezelő tájékoztatja Önt, mint érintettet a személyes adatai kezelésének céljáról, a kezelt adatok köréről, az 

adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslat lehetőségéről. 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót! 
 

Társaságunk személyes adatokat csak a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjt és kezel, így 

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infó tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) 

rendelkezéseivel összhangban. 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

 

Cégnév: Pont Systems Zrt. 
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99. 

Képviseletére jogosult: Kovács László vezérigazgató 

A Társaság telefonos elérhetősége: +36 1 206 25 45 

A Társaság e-mail elérhetősége: info@pontsystems.eu 
  

Adatvédelemmel kapcsolatos kapcsolattartó neve: dr. Rizán Darja 

Adavédelmi kapcsolattartó telefonos elérhetősége: +3670 436 49 87 

Adavédelmi kapcsolattartó e-mail elérhetősége: dr.rizan.darja@pontsystems.eu 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Tarsaság által folytatott adatkezelést szabályozza, ide értve a Társaság weboldalát 

is (https://www.pontsystems.eu/). A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 

https://www.pontsystems.eu/storage/app/media/uploaded-files/pont_adatkezelesi_szabalyzat_hu.pdf. 

 

A tájékoztató jövőbeli módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

 

FOGALMAK: 

 

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; 

 

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; 
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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 eredményez; 

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes 

adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a 

munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 

érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 

elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

 

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 LEHETSÉGES CÉLJAI 

 

1./ Jogszabályi kötelezettség teljesítése, így különösen, de nem kizárólagosan: 

 

 számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelés; 

 

 adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelés; 

 

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése során Társaságunk nem rendelkezik 

mérlegelési jogkörrel, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása (adott esetben) bírság kiszabásához 

vezethet, így az adatkezeléstől eltekinteni nincs lehetőségünk. A kezelt adatok minimális körét, időtartamát 

ezen esetekben a vonatkozó jogszabály írja elő. 
 

2./ Ügyfélkapcsolat létesítéséhez/fenntartásához, szerződés megkötéséhez/teljesítéséhez, szükséges 

adatkezelés, így különösen, de nem kizárólagosan: 

 

 ajánlatadáshoz/ajánlatkéréshez szükséges adatkezelés; 

Kezelt adatok köre: Ügyféladatok (név), elérhetőségek (telefon, email cím és/vagy cím) 

 

 az üzleti kapcsolat fenntartásához (szerződéskötés, szerződés teljesítése és az azzal együtt járó 

kapcsolattartás) szükséges adatkezelés; 

Kezelt adatok köre: Ügyfél- és/vagy kapcsolattartó adatok (név, adószám, bankszámlaszám, 

szükség esetén: pozíció), elérhetőségek (telefon, fax, email cím, cím); 

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, illetve a szerződés 

teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való 

elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük. 
 

3./ Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés. 

Kezelt adatok köre: A GDPR rendelet alapelveivel összhangban egyedi mérlegelés tárgya, a 

jogosult egyidejű tájékoztatása mellett. 

 

4./ Gazdasági reklámtevékenységhez szükséges adatszolgáltatás (hírlevél): 
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám/fax, cím 

Kezelésének jogcíme: hozzájárulás 

Ideje: leiratkozásig 

 

A hozzájárulás megadása feltétele lehet annak, hogy az Ön adatai bizonyos, a Társaság által vezetett 

adatbázisokban szerepeljenek. 
 

5./ Weboldalon történő üzenet küldése (kapcsolat) esetén kezelt adatok köre: 
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím 

Kezelésének jogcíme: hozzájárulás 

Ideje: a beérkezett kérés/kérdés elintézéséig szükséges ideig, kivéve, amennyiben a jogosult 

menetközben visszavonja a hozzájárulását. 
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AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor, hozzájáruló 

nyilatkozat megtételére nincs szükség. 

 

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez 

szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. 

 

Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett, tevőleges és előzetes hozzájárulása, melyet az 

adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával adhat meg. 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és e naptól a személyes adatok 

kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart vagy legfeljebb addig az időpontig, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához feltétlenül szükséges. 

 

A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) 

időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év. 

 

Az adattárolás maximális időtartalma ügyfélkapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés esetén 6 év. 

 

A fentieken kívüli esetekben az érintett, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából 

kezelt személyes adatokat a Társaság az érintettség okának megszűnéséig kezelheti. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság székelyén a bejáratokat figyelő kamera rendszer, továbbá beléptető 

rendszer működik. 
 

A biztonsági kamerafelvételek kezelésének időtartama legfeljebb 3 munkanap. 

 

Az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatok rendszeres belépés esetén a belépésre 

való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével, 

alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek. 

 

A SZEMÉLYES ADATOKAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYNEK TOVÁBBÍTJUK 

 

A számviteli- és adójogszabályokon alapú kötelezettségek teljesítése során a KONTIRON Számviteli, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Postakert utca 21.) 

a Társaság adatfeldolgozójának minősül. 

 

Pixel Oktatási Kft. – Webler Oktatóstúdió (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59.; Cg.01-09-194245) 

Társaságunk együttműködik a Webler Oktatóstúdióval tanfolyamok szervezése és lebonyolítása kapcsán. 

 

Megoldás Most Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Otthon u. 23/a.) 

A Megoldás Most Kft. a Társaság weboldalainak fejlesztése, karbantartása kapcsán lát el feladatokat. E körben 

csak a legszükségesebb adatkezelés történik, mely általában nem érint személyes adatokat. 

 

Google (Google Analytics) (https://www.google.com/about/datacenters/) Weboldal használati adatok rögzítése 

statisztikai és hirdetési céllal (azonosításra nem alkalmas) 

 

Facebook (Facebook Inc.) weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetési céllal (azonosításra nem 

alkalmas) 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI 

 

Hozzáféréshez való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz 

https://www.google.com/about/datacenters/
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hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok 

forrásának megismeréséhez Ön a személyazonosságának igazolására köteles. 

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egyszeri másolatának kiadása ingyenes, a további másolatokért 

Társaságunk az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. 

 

Helyesbítéshez való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes 

adatok kiegészítésre kerüljenek. A helyesbítéshez való jog gyakorlásához Önt köteles a személyazonosságát 

igazolni. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

 

A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a Társaság által külön tájékoztatásban 

megjelölt eseteit kivéve Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. 

Olyan esetekben, ha a Társaság bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, 

a Társaság megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését. 

 

A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlésével jár, ha Ön a hozzájárulását visszavonja. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

 

A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult arra, hogy kérésére, az Önre vonatkozó 

személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Ilyen esetben az érintett adatok kizárólag a korlátozással nem 

érintett célokból kezelhetők. 

 

A Társaság a korlátozni kívánt adatkezeléssel érintett adatot zárolja, ennek során „zárolt adat” megkülönböztető 

jelzéssel látja el. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése 

ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

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. 

 

Adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja. 

 

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok 

 

Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre 

nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. A Társaság nem alkalmaz automatizált 

döntéshozatalt, vagy profilalkotást, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal 

alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési 

tájékoztatóban, az adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. 

 

Társaságunk a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli Önnel a hozzáférés, helyesbítés, 

korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének 

feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. 
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AZ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐKET, VALAMINT AZ ÖNÉLETRAJZOK TÁROLÁSÁT ÉRINTŐ 

ADATKEZELÉS 

 

Amennyiben Ön a Társaság által meghirdetett, valamint a későbbiekben megnyíló állásra pályázik, tájékoztatjuk, 

hogy a jelen adatkezelési tájékoztató értelmében a Társaság felel az Ön személyes adatainak védelméért. Az 

alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel az Öntől és harmadik felektől 

begyűjtött személyes adatokat a pályázati eljárás során. 

 

A személyes adatok fajtái 

 

Amikor pályázatot nyújt be hozzánk, az abban megadott adatokat a Társaság az Ön hozzájárulásával kezelheti. 

 

Általánosságban az alábbi adatok megadására kérjük a pályázóinkat: 

 Személyes kapcsolattartási adatok 

Például az Ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma. 

 Önéletrajzában foglalt információk 

Például az Ön korábbi karrierje, tanulmányai, készségei, nyelvtudása és bármely egyéb 

információ, amelyet belefoglal az önéletrajzába. 

 Motivációs levél 

Minden olyan információ, amelyet belefoglal a motivációs levelébe. 

 Jó hírnév igazolása 

A munkakör jellegétől függően kérhetünk Öntől hatósági igazolás bemutatását arról, hogy nem 

létezik olyan körülmény, amely kizárná a pozícióra való alkalmasságát. 

 

A fentieken kívül a megpályázott munkakörtől függően harmadik felektől is kérhetünk információt: 

 

 Referenciák 

Dönthetünk úgy, hogy referenciát kérünk olyan személyektől, akik korábban Önnel együtt 

dolgoztak. Kizárólag olyan személyeket keresünk meg, akik nevét és elérhetőségét Ön megadja 

nekünk. 

 Értékelés 

Előfordulhat, hogy megkérjük, vegyen részt, készségeit, személyiségét vagy kognitív 

alkalmasságát vizsgáló értékelésekben. Az értékelésen való részvételt megelőzően, az 

értékeléssel kapcsolatos minden további szükséges információt a rendelkezésére bocsátunk, 

amelynek tudatában hozzájárulását adhatja annak elvégzéséhez. 

 

Az Adatkezelés céljai 

 

Az adatkezelő az alábbi célokra használja fel az Ön személyes adatait: 

 Toborzás 

Az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk arra, hogy megbizonyosodjunk róla, 

megfelelően képzett jelentkező-e a megpályázott munkakörre. 

 Vitarendezés 

Személyes adatokat használhatunk vitarendezéshez, panaszok kivizsgálásához, vagy jogi 

eljárásokhoz is. 

 Jogi előírásoknak való megfelelés 

Személyes adatait a jogi előírásoknak való megfelelés, vagy bírósági ítélet teljesítése érdekében 

is felhasználhatjuk. 

 

Személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező felek 
 

Társaságunk a következő esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel: 

 Munkavállalóink feladatkörük ellátása céljából hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Ilyen esetben 

csak akkor adunk hozzáférést, ha a fent említett célokra elengedhetetlen, és ha az adott alkalmazottat 

titoktartási kötelezettség köti; 

 Személyes adatait akkor oszthatjuk meg például bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati 

hatóságokkal, ha arra jogszabály, vagy bírói ítélet kötelez bennünket. 

 

Személyes adatok megőrzése 
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Személyes adatait korlátozott ideig őrizzük és töröljük, ha már nem szükségesek az adatkezelés céljára. A legtöbb 

esetben ez azt jelenti, hogy a pályázati eljárás időtartama alatt őrizzük meg adatait és kitöröljük, amint megtaláltuk 

a megfelelő jelentkezőt. A pályázati eljárás lezárását követően előfordulhat, hogy panasz érkezik, így a jogi vita 

rendezésének idejére megőrizhetjük személyes adatait. Abban az esetben is megőrizhetjük az adatait, amennyiben 

Ön ehhez hozzájárulását adta, a hozzájárulásban megjelölt időtartamig vagy annak visszavonásáig. 

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

 

Az adatkezelő nem használ sütiket. 

 

GOOGLEADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA 

 

Az adatkezelő nem használja a „GoogleAdWords” nevű online reklámprogramot. 

 

ADATBIZTONSÁG 

 

Társaságunk a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében a kockázatok 

mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket megteszi. 

 

Társaságunk biztosítja: 

 az adatkezelő rendszer jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását, 

 az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának 

megakadályozását, 

 az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes 

adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását, 

 az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő 

használatának megakadályozását, 

 azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben 

meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

 azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján 

mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

 azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, 

ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

 a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 

megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását, 

 azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 

 azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés 

készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen 

megváltoztatni. 

 

Társaságunk megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt 

törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 

JOGORVOSLAT 

 

Amennyiben a Társaságunk által végzett és Önt érintő adatkezeléssel kapcsolatosan kérése vagy kérdése van, úgy 

kérelmét postai vagy elektronikus úton, a jelen tájékoztató bevezető részében rögzített címre, az abban megjelölt 

személy(ek)nek címezve küldheti meg. 

 

Társaságunk késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldi válaszunkat az Ön által megadott címre. 

Ha Ön elektronikus formában fordul hozzánk, úgy válaszunk is elektronikus úton kerül megküldésre kivéve, ha 

Ön erről kérelmében másképp rendelkezik. 

 

Jogai érvényesítése érdekében Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, 

amelynek elérhetősége az alábbi: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36-1-391-1400 
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Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: www.naih.hu 

 

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön bírósághoz fordulhat. 

 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező 

jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel a Társaságunk köteles bizonyítani. 

 

A per - az Ön választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége 

érdekében beavatkozhat. 

 

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ 

 

Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig 

sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton. 

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a 

személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen tájékoztatót időről-időre frissítjük. Az utolsó frissítés dátuma: 2023.04.24. 

 

 

PONT SYSTEMS ZRT. 
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