
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

  



„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 

TARTALOM 

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ........................................................................................................................................ 4 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS CÉLJA ................................................................................................................ 4 

1. Személyi hatály ............................................................................................................................................... 4 

2. Időbeli hatály .................................................................................................................................................. 5 

3. Tárgyi hatálya .................................................................................................................................................. 5 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ....................................................................................................................... 5 

IV. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ................................................................................................................................ 6 

V. ALAPELVEK ....................................................................................................................................................... 7 

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ........................................................................................................................ 7 

1. Az érintett hozzájárulása ................................................................................................................................ 7 

2. Szerződés teljesítése ....................................................................................................................................... 8 

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az önkéntes hozzájárulás és kötelező adatkezelés ............................................. 8 

VII. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE .................................................................................... 9 

VIII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI ..................................................................................................................... 9 

1. Tájékoztatáshoz való jog ................................................................................................................................. 9 

2. Az érintett hozzáférési joga .......................................................................................................................... 11 

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga ......................................................................................... 12 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog ........................................................................................................ 13 

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 

értesítési kötelezettség ..................................................................................................................................... 13 

6. Az adathordozhatósághoz való jog ............................................................................................................... 13 

7. A tiltakozáshoz való jog ................................................................................................................................ 14 

8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga ................................................................................... 14 

9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga ................................................................................ 15 

10. Korlátozások ............................................................................................................................................... 16 

11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás ....................................................................................... 17 

IX. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS .................................................................. 18 

X. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS ................ 18 

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK ............................... 19 

1. Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott 

szolgáltatások igénybevétele ............................................................................................................................ 19 

2 Információ kérése .......................................................................................................................................... 20 

3. Rendezvényszervezés ................................................................................................................................... 20 

4.Jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés ........................................................................................................ 21 

5. Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés ................................................................................. 22 



„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 
6. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing ...................................................................................... 22 

7. Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével, 

továbbításával kapcsolatos adatkezelés ........................................................................................................... 23 

8.  Weboldal látogatási adatok ......................................................................................................................... 24 

9. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység................................................................... 25 

XII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK ......................................................................... 25 

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei ..................................................................................................... 25 

2. A Adatkezelő informatikai nyilvántartásainak védelme ............................................................................... 26 

3. A Adatkezelő papíralapú nyilvántartásainak védelme .................................................................................. 26 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .............................................................................................................................. 27 

1. sz. melléklet....................................................................................................................................................... 28 

2. sz. melléklet....................................................................................................................................................... 29 

3. sz. melléklet....................................................................................................................................................... 30 

 

  



„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA  

Jelen szabályzat célja „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei ország program 

üzemeltetését végző Első Magyar Kert Szövetkezet (továbbiakban: Adatkezelő) adatvédelmi és adatkezelési 

politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása 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) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési 

rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Adatkezelő valamennyi tevékenysége, 

szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának 

tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.  

(1) A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek 

adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak 

érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi 

előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.   

2. Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos 

jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan   

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

törvény,   

ii. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, 

iii. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,  

iv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény rendelkezéseinek.  

(3) Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által a 

weboldalon vagy más fórumon keresztül vagy más módon rendelkezésre bocsátott, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott 

adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E 

körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos 

internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS CÉLJA  

1. SZEMÉLYI HATÁLY  

(1) Személyi hatály kiterjed 

i. az Adatkezelőre, valamint  

ii. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,  

iii. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.  

(2) Hivatkozva a 1. pont ii. és iii. alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az 

alábbiakban kerül további meghatározásra, magyarázó pontosításra. Az Adatkezelő tehát elsősorban 

azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, 

i. akik a számukra elérhető úton keresztül vagy módon – például postai úton, vagy elektronikus 

úton, küldött adataikkal,  

ii. közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon,  vagy személyesen – ügyfélkapcsolat kialakítása 

céljából jelentkeztek (így pl. jelentkező, résztvevő, koordinátor), . 

iii. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy ügyfélkapcsolat 

kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;  
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iv. ii. az Adatkezelő Munkatársai;  

v. az Adatkezelő természetes személy Partnerei (így például az önkéntesek), nem természetes 

személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói;  

vi. az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vettek. 

2. IDŐBELI HATÁLY  

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat 

visszavonásának napjáig áll fenn.  

3. TÁRGYI HATÁLYA  

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Adatkezelő által bármely célból kezelt személyes adatra és a személyes 

adatoknak a Szervezetnél megtalálható valamennyi nyilvántartására, függetlenül azok megjelenési 

formájától.  

 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK  

Adatkezelő a következő fogalmakat használja a jelen Szabályzatban és annak mellékleteiben, ezért javasolja 

a fogalmak részletes áttekintését.  

- Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy;  

- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett arcképe, hangja, neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az 

önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;  

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, 

vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajttatja;  

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 

rögzítése, példálózó felsorolással élve: információkérés, hírlevél küldés, stb.;  

- Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;  

- 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;  

- 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 
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szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;  

- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  

- 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; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve 

adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;  

- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;  

- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából;  

- Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az 

adatokat tartalmazó irat ledarálása; - Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  

- Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján 

hozzáférhető;  

- 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, vagy azokkal 

a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak;  

- Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés;  

- Weboldal: a http://www.alegszebbkonyhakertek.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az 

Adatkezelő;  

- Közösségi oldal: példálózó felsorolással élve a https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek  linken 

elérhető oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi. 

 

IV. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE  

(1) Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából  

a) Adatkezelő: az Első Magyar Kert Szövetkezet  

- székhely címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

- nyilvántartási szám:  

-  adószám:  

- internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):  

i. http://www.alegszebbkonyhakertek.hu vagy a 

ii. http://www.legszebbkonyhakertek.hu  

iii. https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek 

iv. https://www.youtube.com/channel/UCnt7fc6Yat142oKwSaJMSyA 

v. e-mail: legszebbkonyhakertek@gmail.com 

vi. önállóan képviseli: Kovács Szilvia Erzsébet elnök  

 

https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek
http://www.legszebbkonyhakertek.hu/
https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek
https://www.youtube.com/channel/UCnt7fc6Yat142oKwSaJMSyA
mailto:legszebbkonyhakertek@gmail.com
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b) a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az Első Magyar Kert Szövetkezet teljes felelősséget 

vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.  

 

(2) Hivatkozva az a) és b) alpontokra, az Adatkezelő kifejezésen érteni kell a Munkatársat is, ha a Szabályzat 

szövegéből más nem következik.  

2.1 Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete általánosan  

Az Adatkezelő elkötelezett az adatvédelem iránt, ezért létrehozta az adatvédelem felelős szervezetét, és 

folyamatosan – a jogszabályi és működésbeli változásnak megfelelően – módosítja a jelen Szabályzatot, a 

változásokról pedig írásban tájékoztatja a Munkatársakat, önkénteseket, szükség esetén oktatásokat 

szervez számukra.  

 

V. ALAPELVEK  

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető.  

(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének 

és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.  

(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

(4) Az Adatkezelő rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat az adatfeldolgozói számítógépéin tárolja 

elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó 

jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Adatkezelő által végzett 

adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.  

 

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

1. AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA  

(1) A Szabályzatban meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az 

alábbiak egyike teljesül:   

a. az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez;   

b. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

c. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;   

d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges;   

e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges;   

f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 

ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.   

g. Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.   
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(2) Magyarázva és kibontva az 1. pont a-g. alpontjait, az adatkezelések általános céljai a következők:   

a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen   

i. az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és 

kapcsolattartáshoz;   

ii. az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés megkötése és a 

megkötött szerződés bizonyítása céljából;  

iii. az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;  

iv. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;  

v. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett 

irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;  

vi. a Partner adatainak továbbítása más érintett irányába;  

b. érintett és Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;  

c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;  

d. visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;  

e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, 

piackutatási célú megkeresés;  

f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és 

a szokások felmérése.  

(3) Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az 

adatkezelés egyedi jogalapját/jogalapjait és célját/céljait.   

 

2. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE  

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges.  

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem 

lehet feltétele a szerződéskötésnek.  

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA: AZ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS ÉS KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS  

(1) Alapvetően az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása 

az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.  

(2) Az előzetes hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi 

követelményt, tehát  

a. az önkéntességet,  

b. a határozottságot (egyértelműséget) és  

c. a tájékozottságot is teljesíti.  

(3) Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett 

beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, 

amellyel az érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos 
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valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed, 4. Közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.  

(4) A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha 

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az 

adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 

(5) Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását 

bármikor visszavonja.  

(6) A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.  

(7) A 2011. évi CXII. törvény kimondja, hogy ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más 

elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú 

érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély 

elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az 

érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

VII. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE  

(1) A személyes adatokat a Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 

jogosultságokkal rendelkező adatkezelői ismerhetik meg, a Adatkezelő által meghatározott terjedelemben 

és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.  

 

VIII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI  

1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.  

(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:  

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;  

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdekei;  

e. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  

f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak 

hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második 

albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az 

azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.  

(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 

időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a 

következő kiegészítő információkról tájékoztatja:  
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a. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartammeghatározásának szempontjairól;  

b. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyesadatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

c. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló 

adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához valójog, amely nem érinti 

a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;  

d. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  

e. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy 

szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, 

továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;  

f. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel bír.  

(4) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére 

bocsátja a következő információkat:  

a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;  

b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;  

c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;  

d. az érintett személyes adatok kategóriái;  

e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;  

f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely 

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi 

határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák 

megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való 

hivatkozás.  

 

(5) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az 

érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő 

információkat:  

a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai;  

b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik 

fél jogos érdekeiről;  

c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok 

kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;  

d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló 

adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;  



„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 

származnak-e; és  

g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel bír.  

(6) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván 

végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) 

bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.  

(7) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:  

a. az érintett már rendelkezik az információkkal;  

b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével 

végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. 

Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan 

elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében; 

c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; 

vagy  

d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség 

alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.  

2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

a. az adatkezelés céljai;  

b. az érintett személyes adatok kategóriái;  

c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 

szervezeteket;  

d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,  ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai;  

e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen;  

f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;  

h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető 
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információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár.  

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 

kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti 

megfelelő garanciákról.  

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 

észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

3. AZ ÉRINTETT HELYESBÍTÉSHEZ ÉS TÖRLÉSHEZ VALÓ JOGA  

3.1. A helyesbítéshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 

hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését.  

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás személyes adatok 

kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) 

az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik az adatkezelése 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) 

bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az 

adatkezelés ellen;  

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni köteles, 

az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:  

a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
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b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány  

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) bekezdésének 

megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e. jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak  

valamelyike teljesül:  

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ, VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLE TVE AZ ADATKEZELÉS 

KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG  

(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

 

6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:  
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a. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a személyes 

adatok kezeléséhez) vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az 

adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen 

alapul; és  

b. az adatkezelés automatizált módon történik.  

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, 

hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását.  

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog 

nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

 

7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, 

illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 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 érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

(2) 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.  

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 

akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 

információtól elkülönítve kell megjeleníteni.  

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.  

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 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.  

 

8. AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ALÓLI MENTESSÉG JOGA  

 (1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen 

jelentős mértékben érintené.  

2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  
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a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket 

is megállapít; vagy  

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 (3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket 

tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek 

legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a 

döntéssel szemben kifogást nyújtson be.  

(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) 

bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja 

alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő 

intézkedések megtételére került sor.  

 

9. AZ ÉRINTETT PANASZTÉTELHEZ  ÉS JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOGA  

9.1. Információs önrendelkezéshez való jog 

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha 

az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.  

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Információs 

önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   

Telefon: +36 (1) 391-1400   

Fax: +36 (1) 391-1410   

www: http://www.naih.hu   

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó 

hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.  

Levélcím: 1525. Pf. 75  

Tel: (06 1) 457 7100  

Fax: (06 1) 356 5520  

E-mail: info@nmhh.hu  

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján 

az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.  

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  
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(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 

jogilag kötelező erejű döntésével szemben.  

(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, 

vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.  

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága 

előtt kell megindítani.  

 (4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi 

mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti 

hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.  

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony 

bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő 

kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.  

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 

tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az 

érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.  

 

10. KORLÁTOZÁSOK  

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben 

meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben 

foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok 

lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus 

társadalomban:  

a. nemzetbiztonság;  

b. honvédelem;  

c. közbiztonság;  

d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet 

és e veszélyek megelőzését;  

e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy 

valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az 

adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;  

f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;  

g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése  

és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;  
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h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához 

kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;  

i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;  

j. polgári jogi követelések érvényesítése.  

(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket 

tartalmaznak legalább:  

a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,  

b. a személyes adatok kategóriáira,  

c. a bevezetett korlátozások hatályára,  

d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó 

garanciákra,  

e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,  

f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés 

vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,  

g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és  

h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez 

hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.  

 

11. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS  

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről.  

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a 

további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből 

eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett 

vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 

hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek 

bármelyike teljesül:  

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az 

intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre 

fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;  

b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat 

a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;  

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan 

közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az 

érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.  



„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 
(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti 

az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének 

teljesülését.  

 

IX .  AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS  

 (1) A Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített 

jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

érintettet nem áll módjában azonosítani.  

(2) A Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 

úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

(4) Ha a Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet 

bírósági jogorvoslati jogával.  

(5) A Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást 

és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok 

helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés 

ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.  

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 

az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja 

a kérelem alapján történő intézkedést.  

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.  

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 

15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.  

 

X .  ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁS  

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében 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.  

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) 

elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány 

visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi 

fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az 
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informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista 

nyilvánosságra hozatala stb.  

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Adatkezelő képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le 

az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk 

elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

 (4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, 

hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, 

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem 

igazolására szolgáló indokokat is.  

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan 

késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.  

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:  

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és 

hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;  

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és 

elérhetőségeit;  

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;  

d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 

célzó intézkedéseket.  

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan 

késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.  

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez  

kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, 

hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.  

 

XI .  ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK  

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK KAPCSÁN, AZ 

ADATKEZELŐ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE  

(1) Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az 

érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás 

nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat - az 

egyes alpontokban foglalt kivételekkel - az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti 

ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az 

érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon belül 

törli azokat.   

(2) A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő 

az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.  

(3) Általános szabály, hogy a. az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek 

segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott 

szolgáltatások igénybevételének.  
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a. Bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön 

adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az 

Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg, ha Adatkezelő Munkatársa(ka)t foglalkoztat.  

b. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – 

harmadik személynek nem továbbítja, nemadja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, 

adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy 

meg ne ismerhesse.   

c. Bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, 

valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel 

teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva 

legszebbkonyhakertek@gmail.com.  

d. Az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által 

nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.  

 

2 INFORMÁCIÓ KÉRÉSE  

 (1) Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az 

Adatkezelőtől információt kérjenek.   

 (2) Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

 (3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől 

információt kér személyes adatainak megadása mellett.  

 (4) Az adatkezeléssel érintett adatok köre:  

• név*  

• telefonszám  

• e-mail cím*  

• kérdés tartalma*  

(5) Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.  

(6) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:  

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az 

Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.   

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ 

kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik –  eljuttatja.  

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során 

elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt 

részére megválaszolja. 

 

3. RENDEZVÉNYSZERVEZÉS  

 (1) Adatkezelő lehetővé teszi érintettek (pl. jelentkezők, résztvevők, önkéntesek) kisebb-nagyobb csoportja 

számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe ünnepség, workshop, egyéb 

rendezvény, (továbbiakban esemény) során.  

 (2) Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.  



„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program  

Adatvédelmi Szabályzata 

 
 (3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja 

igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait egy esemény során.  

 (4) A kezelt adatok köre:  

• érintett neve*  
• lakcíme*  

• részvétel módja 
• e-mail címe*  
• telefonszáma*  
• esemény megnevezése, időpontja*  
• jelentkező érintett általi egyéb közlemény (pl. étkezési megkötés, ha az az esemény szempontjából 

releváns)   
• jelentkezés feltételének teljesítése, ha van ilyen (pl. részvételi díj megfizetése)  

(5) Az adatkezelés célja az esemény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás 

az érintettel.  

 (6) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:  

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon a fenti adatainak 

megadásával jelentkezhet az eseményre.   

b. Abban az esetben, ha az esemény történő érintetti részvétel engedélyezését az Adatkezelő önálló döntési 

körébe vonja, úgy a döntésben résztvevő Munkatársak (ideértve az önkénteseket is) az eseményre jelentkezők 

nevét megismerik.  

c. Abban az esetben, ha az eseményen történő részvétel feltételhez kötött, az Adatkezelő ellenőrzi a feltétel 

teljesítését (pl. regisztráció, részvételi díj megfizetése).  

d. Adatkezelő az adott eseményre jelentkezőkről, valamint az eseményen ténylegesen résztvevőkről 

nyilvántartást vezet.  

e. Adatkezelő az eseményt a résztvevő érintettek egyéb közleményeit is figyelembe véve leszervezi, megtartja.  

f. Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolattartási lehetőségek valamelyikén informálja az esemény elmaradásáról, 

módosulásáról és egyéb releváns kérdésekről (pl. kiválasztásra került-e az eseményen), amelyhez az érintett  

jelentkezésével hozzájárul.   

 

4.JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

 (1) Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett különböző célokból leadhassa az Adatkezelő felé jelentkezési 

igényét.   

 (2) A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

 (3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásaiban részt kíván venni, mint 

kertművelő, koordinátor, zsűritag stb.   

 (4) Kezelt adatok körei jelentkezés esetén:  

• név  

• e-mail cím  

• lakcím  

• telefonszám  

• ország  

• jelentkezés célja: kertművelő, koordinátor, zsűritag stb 
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 (5) Az adatkezelés célja a jelentkezés lehetővé tétele, a jelentkező érintettek azonosítása, valamint 

kapcsolattartás.  

 (6) Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat az érintett részvételi szándékától függetlenül:  

a. Érintett papír alapon, vagy a weboldalon található online jelentkezési lapot adatainak megadásával kitölti.  

b. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az online jelentkezés lap kitöltésével az adatok automatikusan 

és azonnal, külső beavatkozás nélkül kerülnek be azadatbázisba.  

c. Adatkezelő a jelentkezéseket feldolgozza.  

d. Adatkezelő a jelentkező érintettek számára a kertszemlék időpontjáról telefonon értesítést küld. 

e. Adatkezelő a teljesítéseket ellenőrzi minden jelentkező érintettet – a jelentkezés során megadott adataival – 

elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartásba vesz.  

f. Adatkezelő a jelentkezések eredményeit összeveti és megállapítja azt, hogy mely jelentkező került kiválasztásra 

és mely nem.  

g. Adatkezelő a kiválasztás eredményéről minden érintettet e-mail-ben értesít.  

h. Érintett a jelentkezéssel hozzájárul adatainak kezeléséhez a hozzájáruló nyilatkozat szerinti tartalommal.  

5. MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

(1) Adatkezelő a csatlakozást követően, az érintettekkel történő további együttműködést megállapodás előzetes 

megkötéséhez köti.   

(2) A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.  

(3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása 

mellett – megállapodást köt, mellyel feljogosítja „A leszebb konyhakertek” helyi verseny lefolytatására.  

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok köre Együttműködési megállapodás esetén:  

• Csatlakozó neve 

• Csatlakozó lakcíme  

• Csatlakozó telefonszáma 

• Csatlakozó e-mail címe 

(5) Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a 

megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.  

6. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON  TÖRTÉNŐ JELENLÉT ÉS  MARKETING  

 (1) Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.  

 (2) A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az 

Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet 

önkéntes hozzájáruláson alapul.  

(3) Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen 

facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, 

kedvelik.   

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok köre:  

• érintett publikus neve  

• publikus fotója  

• publikus e-mail címe  
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• publikus egyéb adata  

• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete  

• érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye  

 (5) A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja 

a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi 

oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb információkról.  

 (6) Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, 

kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra 

az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő 

híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre 

kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon 

megjelenő hírfolyamokat.  

 (7) Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.   

 (8) Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a 

különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről.  

Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál 

szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon 

történő közzétételt is.  

 (9) Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó  

(Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek  

közzététele előtt.  

 (10) Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek 

megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. 

 

7. ÉRINTETT BELEEGYEZÉSÉVEL AZ ÉRINTETTRŐL  KÉSZÍTETT KÉPEK, VIDEÓFELVÉTELEK,  

HANGFELVÉTELEK KEZELÉSÉVEL, TOVÁBBÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS   

 (1) Adatkezelő a hatályos Polgári törvénykönyv 2:48. § (1). bekezdésében foglaltak messzemenő betartása 

mellett, az érintettről, és/vagy az érintettel készített hang-, kép- és videófelvételt kizárólag az érintett előzetes 

hozzájárulásával hozza létre és teszi azt/azokat közzé a weboldalán és/vagy Adatkezelő közösségi oldalán, 

betartva az érintett hozzájárulásában meghatározottakat.  

 (2) A nevezett adatkezelés kizárólag az érintett arra irányuló, önkéntes, határozott hozzájárulás esetén 

valósulhat meg.  

 (3) A kezelt adatok köre:  

• érintettel készült hangfelvétel  

• érintett arcképmása  

• érintettről készült egyéb képfelvétel, ideértve a videófelvételt, amelyről az érintett felismerhető  

 (4) Adatkezelés célja az érintettről az érintett beleegyezésével készített hang-, kép- és videófelvételek érintetti 

hozzájárulását követő, az adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán történő közzététele és így az Adatkezelő 

szolgáltatásainak marketingje.  
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(5) Adatkezelő kijelenti, érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben az elkészített hang-, kép- és videófelvételről 

az érintett felismerhető, úgy az adat személyes adatnak minősül és annak kezelésére a következő szabályok 

irányadóak:  

a. Amennyiben érintett az adatról felismerhető, úgy előzetes hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár a 

weboldalra, vagy a közösségi oldalra feltöltés előtt, akár a feltöltést követően (törlési igény).  

b. Adatkezelő a törlési igény kézhezvételét követően azonnal köteles megtenni az adat eltávolítását szolgáló 

lépéseket.   

(6) Az érintettekről készült adatokkal kapcsolatos adatkezelésről az legszebbkonyhakertek@gmail.com e-mail 

címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. A weboldalról és/vagy közösségi oldalról 

és/vagy az adatállományból történő törlés, vagy zárolás szintén itt kérhető. 

8.  WEBOLDAL LÁTOGATÁSI  ADATOK  

8.1. Hivatkozások és linkek  

 (1) Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az 

Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a 

partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.   

(2) Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát 

mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.  

8.2. Cookie-k  

 (3) Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek 

vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és 

teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, 

vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, 

azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.  

(4) Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:  

a. Feltétlenül szükséges cookie-k  

i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül 

Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a 

felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.  

ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing 

célokra használhatók fel.  

iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a 

weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az 

Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal 

legnépszerűbb részei.  

b. Funkcionális cookie-k  

i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az 

érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).  

c. Célzott cookie-k  

i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési 

köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 

hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.  
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d. Harmadik fél által biztosított cookie-k  

i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított 

cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld 

a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen 

meg az érintett számára.  

 (5) A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal 

kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. 

 

9.  SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG  

(1) A Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek személyes adatainak kezelését ellátja a 

szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.  

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik az Adatkezlővel szerződéses kapcsolatot 

létesítenek.  

(3) Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből 

eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.  

(4) A személyes adatok címzettjei: a Adatkezelő vezetője, a Adatkezelő ügyfélszolgálati, könyvviteli 

feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.  

(5) A kezelt személyes adatok köre:  

• név,  

• lakcím,  

• telefonszám,  

• e-mail cím,  

• egyéb elektronikus elérhetőségi adatok (skype, közösségimédia-cím, stb.),  

• munkahelyi beosztás (pl. intézményvezető).  

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, illetve 

visszavonás hiányában a szerződés megszűnésétől számított 10 év.  

 

XII .  AZ ADATBIZTONSÁGRA  VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

1. AZ ADATBIZTONSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELVEI  

(1) A Adatkezelő személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az 

adatkezelés célja szerint kezelhet.  

(2) A Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi 

mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az 

adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg 

kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.  

(3) A Adatkezelő által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:  

a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;  

b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 

biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;  
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c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;  

d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,  

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből 

eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.  

(5) A Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. (6) A 

Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, 

hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek 

ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.  

(7) A Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól 

elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat 

kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.  

(8) A Adatkezelő vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, a 

jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.  

(9) A Adatkezelő azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes 

adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok 

megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek.  

(10) A Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor 

tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a 

személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene.  

2. A ADATKEZELŐ INFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSAINAK VÉDELME  

(1) A Adatkezelő az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a 

következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:  

a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű 

vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)  

b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi 

károk elleni védelmet,  

c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind 

a hardver eszközök tekintetében,  

d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, 

rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos 

kezelését végrehajtja.  

3. A ADATKEZELŐ PAPÍRALAPÚ NYILVÁNTARTÁSAINAK VÉDELME  

 (1) A Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket 

különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.  

(2) A Adatkezelő vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk 

használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok 
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rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés ellen.  

 

XIII .  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK   

(1) Jelen szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni.  

(2) Jelen szabályzat aláírását követő napon lép hatályba. Jelen szabályzat visszavonásig hatályos.  

(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Adatkezelő vezetőjének feladatkörébe tartozik.  

 

Kelt: 2018. május 10.  

__________________________  

„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos program 

 Első Magyar Kert Szövetkezet 

 képviseli: Kovács Szilvia Erzsébet 
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1. SZ. MELLÉKLET  

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Alulírott  

Név: ………………………………………………………………………..  

Cím: ………………………………………………………………………..  

Telefonszám: ………………………………………………………………………..  

E-mail cím: ………………………………………………………………………..  

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen  

 

H O Z Z Á J Á R U L O K 

 

hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat a  

Cégnév: Első Magyar Kert Szövetkezet 

Székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

Nyilvántartási szám:  

Adószám:  

 

mint Adatkezelő az alábbi célokra kezelje:  

Adatkezelés célja: „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programmal 
összefüggésben a kapcsolattartás. 

Adatkezelő a személyes adataim kezelésével összefüggésben az előzetes tájékoztatást megadta, illetve a 
Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatát ismertette. A fentiekben rögzített célú adatkezelésének jogalapja az 
érintett egyértelmű, kifejezett, melyhez a hozzájárulását papír alapú nyilatkozat útján adja meg.  Az 
érintettek köre: mindazon természetes személyek, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy a Adatkezelő a személyes adatait a fentiekben megjelölt célból kezelje.  

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás.  

A személyes adatok címzettjei: a Adatkezelő vezetője, munkavállalói, adatfeldolgozói.  

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, , egyéb elektronikus elérhetőségi 
adatok (skype, közösségimédia-cím, stb.), munkahelyi beosztás (pl. intézményvezető).  

Az adatkezelés helye: a Adatkezelő székhelye; a személyes adatok címzettjeinek számítógépei.  

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, illetve 
visszavonás hiányában a szerződés megszűnésétől számított 5 év.  

 

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való  
hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az 
adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, illetőleg panasszal fordulni 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Adatkezelő 
honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban.  

 

...........................................(hely), 20…. (év) …… (hó). ……(nap)  

_________________________ 
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2. SZ. MELLÉKLET  

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELNTŐLAP 

 

Kérjük a tudomásszerzést követően haladéktalanul kitölteni, és a Szervezethez eljuttatni!  

I. Adatvédelmi incidensről tudomást szerző munkatárs  

neve: ………………………………………………………………………………………  

beosztása: ………………………………………………………………….……………  

szervezeti egység: ……………………………………………………………………  

munkahelyi elérhetősége: …………………………………………………  ……  

II. Az adatvédelmi incidens  

jellege: …………………………………………………………............................................................................................................................  

feltételezett időpontja, helye:…….……………………...........................................................................................................................  

által érintett személyek kategóriái és hozzávetőleges száma:…………………………………………………………............... 

....................................................................................................……………………………………………………………………………………… 

által érintett személyes adatok köre és hozzávetőleges száma:…...…………………………………………...........................  

................................................................................................………………………………………………………………………………………… 

észlelt vagy lehetséges következményei: ………………………………………..……………………………………...........................  

..............................................................................................................................................................................................……………………. 

orvoslására tett vagy tervezett intézkedés és az intézkedés elrendelője valamint végrehajtója (név és 

beosztás szerint): ………………………………………………………….....................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................................  

III. Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve: IGEN / NEM  

IV. Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

.................(hely), 20…. (év) …… (hó). ……(nap)  

 

_____________________________ 
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3. SZ. MELLÉKLET  

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA 

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 (GDPR) 33. cikk (5) bekezdése alapján az 

adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó 

tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a 

felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet követelményeinek való megfelelést.  
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