
A SMILE INGATLANIRODA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Az oldal üzemeltetője adatkezelőként: Reichert Róbert  

Az üzemeltető adatai: 

Név: Reichert Róbert 

 

Székhely: 4431 Nyíregyháza , Majális utca 34. 

 

Tel: +36-30-983-9036 

 

Web: smileingatlan.hu 

 

Facebook: https://www.facebook.com/smileingatlaniroda/ 

 

Adatvédelmi kapcsolattartó neve: Reichert Róbert 

 

Adatvédelmi kapcsolattartó e-mail címe: rrobi62@gmail.com 

 

I. BEVEZETÉS: 

Reichert Róbert , mint adatkezelő (továbbiakban , Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, 

bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és 

amelyet betart. Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket: 

• A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete 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, továbbiakban: Rendelet) 

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

(Info. tv.), 

• 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 

• 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

• 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(Grtv.). 

Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak 

szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük 

forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz. 

Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban: 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; amelyből 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. 

„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 

https://www.facebook.com/smileingatlaniroda/


módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés. 

„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. 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

„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 eredményezi 

 

II. JOGALAPOK Adatkezelő ADATKEZELÉSE SORÁN 

 

A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik: 

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. 

cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő 

számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes 

adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.  

Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében. 

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 

törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény.  

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén. 

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges 

vagy mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges ( Rendelet 6. cikk (1) bek. b) 

pont). Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó 

szerződés teljesítéséhez ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az 

Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződésteljesítéséhez 

meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, 

vagy a szerződés teljesítése megnehezül. 

Az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok kezelése az 

Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása, 

szerződéskötés) során szükséges.  Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges 

szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezetőfolyamat során.  

Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont ) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés 

aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel 

való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való 

személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos 

tájékoztatáskérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból 

személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő 

honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás ill. segítőszolgáltatások). Lentebb 

tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán. 



A fentieken túl, a felvett személyes adatokat az Adatkezelő adott esetben  akkor is kezelheti, ha az adatok 

kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. 

f) pont) , de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és 

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

 

III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK 

 

Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység:  Adatkezelő  megbízási szerződés vagy szolgáltatói 

szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt. 

Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg az 

Adatkezelő honlapján az alábbi feltételekkel. Adatkezelő  honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt 

hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg az érintett megrendelő a hirdetésfelvételi űrlapon azt kérte. A 

hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek. A hirdetések URL-je: 

smileingatlan.hu/page/legfrissebb_ingatlanok> 

Hírlevél szolgáltatás: az Adatkezelő  honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok 

megadása mellett bárki igénybe vehet. 

eDM levelek: az érintett kérése esetén az Adatkezelő  a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, 

amelyben tájékoztatást ad az Adatkezelő  által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos 

információkról. 

Segítő szolgáltatások: az Adatkezelő honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő 

szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.   

Segítő szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatások ismertetése, ügyfél-elégedettségi 

nyilatkozatok, ingatlanilleték kalkulátor, ingatlanadó kalkulátor (személyi jövedelemadó), energetikai 

tanúsítvány beszerzése, napló értesítő információs rendszer 

Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése: Adatkezelő  belső nyilvántartás,  ingatlanpiaci elemzések 

készítése céljából, az értékesítés elősegítésére, ill. értékbecslés céljából statisztikai és értékesítési adatbázist 

készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos adatokból. 

Álláshirdetés: Adatkezelő honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön 

jelzésre kerül. 

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelés időtartamáról az alábbi 

táblázatból kap részletes tájékoztatást. 

 

Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 

Adatkezelés 

időtartama 

Ingatlan 

tulajdonos 

(eladó/bérbe

adó) 

családi és utónév, születési 

családi és utónév, 

állampolgárság, születési 

hely és idő, anyja születési 

neve, lakcíme, ennek 

hiányában tartózkodási 

helye, azonosító 

okmányának típusa és 

száma 

A Pmtv. szerinti 

ügyfél-átvilágítás 

elvégzése 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. c) pont Pmtv. 7-

9. § 

Az adatrögzítéstől 

számított 8 évig 



Ingatlan 

tulajdonos 

(eladó/bérbe

adó) 

családi és utónév, születési 

családi és utónév, lakcím, 

telefonszám, e-mail cím                                              

Az ingatlan következő 

adatai: eladó/bérbeadó 

ingatlan címe és helyrajzi 

száma, ingatlan jellege (pl. 

családi ház, társasház, 

telek), eladási ár/bérleti díj, 

építés éve, fekvés 

(belterület, külterület), 

építési állapot (pl. új, 

újszerű, felújított, használt, 

felújítandó, bontandó), telek 

területe és belső terület 

(hasznos alapterület), 

építési mód, 

komfortfokozat, fűtési mód, 

szobaszám, ingatlan 

külső/belső állapota, 

ingatlanról készült 

fényképfelvételek, alaprajz.          

Szükséghez képest az az 

ingatlan egyéb 

tulajdonságai és műszaki 

adatai. 

Ingatlanközvetítés

re, ill. 

értékbecslésre 

szóló megbízás 

teljesítése, 

tájékoztatás, az 

eladó/bérbeadó és 

a vevő/bérlő 

közötti kapcsolat 

létrehozása, az 

adásvételi/bérleti 

szerződés 

megkötésének 

elősegítése. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

Az adatrögzítéstől 

számított legfeljebb 5 

évig, vagy ha ez 

hosszabb, akkor a 

megbízás 

teljesítésétől/megszűné

sétől számított 5 évig. 

Ingatlan 

tulajdonos 

(eladó/bérbe

adó) 

családi és utónév, születési 

családi és utónév, 

állampolgárság, születési 

hely és idő, anyja születési 

neve, lakcíme, ennek 

hiányában tartózkodási 

helye, azonosító 

okmányának típusa és 

száma adóazonosító jel, 

személyi azonosító jel, 

bankszámla szám, 

telefonszám, e-mail cím, 

ingatlan helyrajzi száma, 

vételár/nettó bérleti díj 

Az eladó/bérbeadó 

és a vevő/bérlő 

közötti 

adásvételi/bérleti 

szerződés 

megkötésének 

elősegítése a 

szerződéskötéshez 

szükséges adatok 

okiratszerkesztő 

ügyvéd részére 

való 

továbbításával. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az adatkezelési cél 

megvalósulásáig, de 

legfeljebb az 

adatrögzítéstől 

számított 5 évig. 



Ingatlan 

tulajdonos 

(eladó/bérbe

adó) 

Az ingatlan következő 

adatai: eladó/bérbeadó 

ingatlan címe (házszám 

nélkül) és helyrajzi száma, 

ingatlan jellege (pl. családi 

ház, társasház, telek), 

vételár/bérleti 

díj,eladás/bérbeadás 

időpontja, építés éve, fekvés 

(belterület, külterület), 

építési állapot (pl. új, 

újszerű, felújított, használt, 

felújítandó, bontandó), telek 

területe és belső terület 

(hasznos alapterület), 

építési mód, 

komfortfokozat, fűtési mód, 

szobaszám, ingatlan 

külső/belső állapota, 

ingatlanról készült 

fényképfelvételek, alaprajz.          

Szükséghez képest az az 

ingatlan egyéb 

tulajdonságai és műszaki 

adatai. 

Az ingatlan 

adatainak 

statisztikai és 

értékesítési 

adatbázis képzés 

és értékbecslés 

céljára való 

felhasználása, 

kivéve: ügyfél 

neve, házszám. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig, de 

legfeljebb az 

adatrögzítéstől 

számított 10 évig. 

Ajánlattevő 

Vevő/bérlő 

családi és utónév, születési 

családi és utónév, 

állampolgárság, születési 

hely és idő, anyja születési 

neve, lakcíme, ennek 

hiányában tartózkodási 

helye, azonosító 

okmányának típusa és 

száma 

A Pmtv. szerinti 

ügyfél-átvilágítás 

elvégzése 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. c) pont Pmtv. 7-

9. § 

Az adatrögzítéstől 

számított 8 évig 

Ajánlattevő 

Vevő/bérlő 

családi és utónév,lakcím, 

telefonszám, e-mail cím 

Ingatlanközvetítés

re szóló megbízás 

teljesítése, 

tájékoztatás, az 

eladó/bérbeadó és 

a vevő/bérlő 

közötti kapcsolat 

létrehozása, az 

adásvételi 

szerződés 

megkötésének 

elősegítése 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az adatrögzítéstől 

számított legfeljebb 5 

évig 



Ajánlattevő 

Vevő/bérlő 

családi és utónév, születési 

családi és utónév, 

állampolgárság, születési 

hely és idő, anyja születési 

neve, lakcíme, ennek 

hiányában tartózkodási 

helye, azonosító 

okmányának típusa és 

száma adóazonosító jel, 

személyi azonosító jel,  

telefonszám, e-mail cím 

Az eladó/bérbeadó 

és a vevő/bérlő 

közötti 

adásvételi/bérleti 

szerződés 

megkötésének 

elősegítése a 

szerződéskötéshez 

szükséges adatok 

okiratszerkesztő 

ügyvéd részére 

való 

továbbításával. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az adatrögzítéstől 

számított legfeljebb 5 

évig 

Megtekintő Név, lakcím, telefonszám, 

e-mail cím 

Ingatlanközvetítés

re szóló megbízás 

teljesítése (az 

ingatlan bemutatás 

megtörténtének 

rögzítse, a 

megtekintett 

ingatlannal 

kapcsolatban 

tájékoztatás, az 

eladó/bérbeadó és 

a vevő/bérlő 

közötti kapcsolat 

létrehozása) 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az adatrögzítéstől 

számított legfeljebb 5 

évig 

Egyéb 

érdeklődő, 

vevőjelölt 

Név; telefonszám; e-mail 

cím; keresett ingatlannal 

kapcsolatos információk: 

ingatlan vételára/bérleti 

díja, ingatlan 

elhelyezkedése, jellege, 

fekvése, hasznos 

alapterülete, építési módja, 

komfortfokozata, fűtési 

módja, szobaszáma, ill. 

építési telek területe 

Tájékoztatás, 

érdeklődő 

megkeresésére 

való válaszadás, 

az érdeklődőnek 

megfelelő ingatlan 

keresése, az 

eladó/bérbeadó és 

a vevő/bérlő 

közötti kapcsolat 

létrehozása. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az adatrögzítéstől 

számított legfeljebb 5 

évig, kivéve ha a 

határidő letelte előtt 

Ön másként 

rendelkezik (például 

kéri, hogy az 

adatkezelő az ingatlan 

keresést folytassa) 

Hirdető Név, lakcím/székhely, 

adószám (ha van) 

Hirdetési 

szolgáltatás 

nyújtása az 

Adatkezelő 

honlapján. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. c) pont Grtv. 5. 

§ 

A hirdetés 

közzétételétől 

számított 5 évig 



Hirdető Név, e-mail cím, 

telefonszám                          

Az ingatlan adatai: ingatlan 

fekvése (település, kerület, 

közterület neve, emelet), 

ingatlan jellege, építés éve, 

tájolás, kilátás, építési 

állapot, alapterület, 

telekterület, belmagasság, 

építési mód, 

komfortfokozat, fűtési mód, 

szobaszám, parkolási 

lehetőség, irányár/bérleti 

díj, fényképfelvételek, 

hirdetés szövege. 

Hirdetési 

szolgáltatás 

nyújtására 

vonatkozó 

megrendelés 

teljesítése az 

Adatkezelő 

honlapján. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

Az adatrögzítéstől 

számított legfeljebb 5 

évig 

Hirdető Az ingatlan adatai: ingatlan 

fekvése (település, kerület, 

közterület neve, 

emelet),  ingatlan jellege, 

építés éve, tájolás, kilátás, 

építési állapot, alapterület, 

telekterület, belmagasság, 

építési mód, 

komfortfokozat, fűtési mód, 

szobaszám, parkolási 

lehetőség, irányár, 

fényképfelvételek 

Az ingatlan és a 

hirdetés adatait 

statisztikai és 

értékesítési 

adatbázis képzése 

és értékbecslés 

céljára használni. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig, de 

legfeljebb az 

adatrögzítéstől 

számított 10 évig. 

Hírlevél 

feliratkozó 

Név, e-mail cím Hírlevél 

szolgáltatás 

nyújtása 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Hírlevél szolgáltatásról 

való leiratkozásig 

(érintett által kért 

törlésig), vagy a 

hírlevél szolgáltatás 

megszűnéséig 

eDM levél 

feliratkozó 

Név, e-mail cím Marketing célú 

tájékoztató levél 

küldése. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

eDM levelekről való 

leiratkozásig (érintett 

által kért törlésig), 

vagy az eDM 

szolgáltatás 

megszűnéséig 

Segítő 

szolgáltatás 

igénybe 

vevője 

A szolgáltatás jellegétől 

függően: az ingatlan típusa, 

a vagyonszerzés módja, az 

ingatlan forgalmi értéke, az 

eladás és a vásárlás éve, 

eladási és vásárlási ár, 

megszerzés költségei, 

értékesítés költségei, 

értéknövelő beruházások 

értéke, név, havi nettó 

jövedelem, igényelt hitel 

összege, ingatlan vételára                   

e-mail cím, telefonszám 

A honlapon 

nyújtott segítő 

szolgáltatások 

nyújtása, szükség 

esetén e-mailes 

vagy telefonos 

kapcsolatfelvétel, 

tájékoztatás. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. a) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

A szolgáltatás 

teljesítéséhez 

szükséges ideig. 

Hitelügyintézéshez 

kapcsolódó 

szolgáltatás esetén: 

szolgáltatás 

teljesítéséig, de 

legfeljebb 5 évig, 

kivéve, ha a határidő 

letelte előtt Ön 

másként rendelkezik 



Álláshirdetés

re jelentkező 

A jelentkezésben 

megadandó: név, e-mail 

cím, telefonszám. A 

jelentkező által esetlegesen 

megadott: lakcím, születési 

hely, idő, anyja neve, 

iskolai végzettség, 

nyelvismeret, előző 

munkahely(ek). 

Álláshely 

betöltése, 

amelynek 

keretében: 

álláspályázatok 

értékelése, 

elbírálása, 

személyes 

állásinterjú 

egyeztetése, 

kiválasztott 

jelölttel 

szerződéskötés 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

A jelentkezők adatait 

az Adatkezelő az 

álláshely betöltéséig 

kezeli 

Energetikai 

tanúsítvány 

Az ingatlan adatai: ingatlan 

fekvése (település, kerület, 

közterület neve, emelet, 

ajtó) Eladó családi és 

utónév, telefonszám, e-mail 

cím 

Energetikai 

tanúsítvány 

készítéséhez az 

ingatlan adatainak 

és az eladó 

adatainak 

továbbítása 

energetikus 

részére. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bek. b) pont 

(önkéntes 

hozzájárulás) 

Az adatkezelési cél 

megvalósulásáig, de 

legfeljebb az 

adatrögzítéstől 

számított 5 évig. 

Napló 

értesítő 

Az ingatlan következő 

adatai: eladó/bérbeadó 

ingatlan címe (házszám 

nélkül)  és helyrajzi száma, 

ingatlan jellege (pl. családi 

ház, társasház, telek), 

vételár/bérleti díj, 

eladás/bérbeadás időpontja, 

építés éve, fekvés 

(belterület, külterület), 

építési állapot (pl. új, 

újszerű, felújított, használt, 

felújítandó, bontandó), telek 

területe és belső terület 

(hasznos alapterület), 

építési mód, 

komfortfokozat, fűtési mód, 

szobaszám, ingatlan 

külső/belső állapota, 

ingatlanról készült 

fényképfelvételek, alaprajz. 

Szükséghez képest az az 

ingatlan egyéb 

tulajdonságai és 

műszaki  adatai. Eladó 

családi és utónév, 

telefonszám, e-mail cím 

Az eladó/bérbeadó 

tájékoztatására: az 

ingatlanközvetítés 

fontos lépéseit 

tartalmazó 

elektronikus napló 

értesítő küldése. 

  Az adatkezelési cél 

megvalósulásáig, de 

legfeljebb az 

adatrögzítéstől 

számított 5 évig. 

 

A táblázatban használt fogalmak: 

Ingatlantulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az 

ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az 

Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja. 

Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett. 

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette.  



Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési 

tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, 

tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. 

aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.  

Hirdető: Olyan érintett, aki Adatkezelő hirdetési szolgáltatását igénybe veszi. 

Hírlevél feliratkozó: Olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott. 

eDM levélfeliratkozó: Olyan érintett, aki az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, 

már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott. 

Segítőszolgáltatás igénybe vevője: Olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítőszolgáltatást 

igénybe vette. 

Álláshirdetésre jelentkező: A honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.   

 

IV. ADATFELDOLGOZÓINK 

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai: 

• A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a InterPont Plus Kft (Székhely: 2191 Bag, Állomás utca 

20. ,   e-mail cím: info@interpont.hu )  végzi. A személyes adatai az InterPont Plus Kft szerverein 

tárolásra kerülnek. 

• Az Adatkezelő weboldalát az InterPont Plus Kft (Székhely: 2191 Bag, Állomás utca 20. ,   e-mail 

cím: info@interpont.hu )  végzi. 

• Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az 

ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott 

hirdetési felület szolgáltatója. 

• Adatkezelő egyes ügynökei, közreműködői nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független 

vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el. 

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben: 

• Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, 

akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege, és 

a hiteligényléssel kapcsolatos, Ön által megadott további adatok továbbításra kerülnek a hitelközvetítő 

részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől 

tájékoztatást fog kapni. 

• Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a 

szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére 

az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen 

adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog 

kapni. 

• Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai 

tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból 

továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, 

elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni. 

A tárhely szolgáltató és a weboldal üzemeltető InterPont Plus Kft (továbbiakban Szolgáltató ) általános 

adatkezelési elvei , szabályai:  

• Az adatkezelés nyilvántartási száma: Jelen adatkezelés kizárólag az Info tv. 65. § (3) bekezdés a) 

pontja szerinti ügyfélkapcsolati adatkezelés, így az Hatóság erről az adatkezelésről nem vezet 

nyilvántartást. 

• Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az 

elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 



szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § 

(3) bekezdése: 

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb 

feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy 

személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e 

törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben 

is csak a szükséges mértékben és ideig. 

 

• Cookie-k (sütik) kezelése 

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a 

következőket: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése. 

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok 

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett. 

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése. 

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session 

cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. 

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem 

kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a 

cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont 

beállításai alatt. 

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k 

használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás 

vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

• A GoogleAdwords alkalmazása 

1. Ez a honlap a GoogleAdwords alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző 

szolgáltatása. A GoogleAdwords úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a 

számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.  

 

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali 

aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az  

Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

más államokban előzőleg megrövidíti.  



 

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére 

csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az 

információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, 

továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, 

valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

 

4. A GoogleAdwords keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti 

össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő 

beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, 

hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja 

továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal 

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző 

plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

 

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések 

 

1. Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg 

problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak 

stb.) kapcsolatba léphet Szolgáltatóval. 

2. Szolgáltató a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az 

érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az 

adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 

megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg 

iratok rendelkezésre bocsátására. 

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Adatbiztonság(7.§) 

 

1. Szolgáltató úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az 

érintettek magánszférájának védelmét.  

 

2. Szolgáltató gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 

az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

 

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi Szolgáltató , különösen  

 

 a jogosulatlan hozzáférés,  

 a megváltoztatás,  

 a továbbítás,  

 a nyilvánosságra hozatal,  

 a törlés vagy megsemmisítés,  

 a véletlen megsemmisülés és sérülés,  

 az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

4. Szolgáltató megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan 

nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:  

 



 a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,  

 a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,  

 a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.  

 

6. A fentiek alapján Szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat  

 

 a jogosult számára rendelkezésre álljon,  

 hitelessége és hitelesítése biztosított,  

 változatlansága igazolható,  

legyen.  

7. Szolgáltató és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között  

 

 a számítástechnikai csalás,  

 a kémkedés,  

 a számítógépvírusok,  

 a spam-ek,  

 a hack-ek  

 és egyéb támadások ellen.  

 

 

Az érintettek jogai 

 

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai 

kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a 

kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és 

az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az 

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 

céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 

incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait 

és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 

meghatározott egyéb adatokat. 

4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 

céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok 

továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes 

adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 

egyéb adatokat. 

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és 

az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, 

közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. 

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 

személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti. 

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos 

érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési 

cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  



 

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat 

hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

elrendelte.  

 

 

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét 

vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható 

meg egyértelműen.  

 

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  

 

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 

esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 

lehetőségéről.  

 

Jogorvoslat 

 

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat 

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 

közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Bírósági jogérvényesítés 

 

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

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

pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, 

zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett 

tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

 

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az 

ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha 

az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. 

 

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - 

nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai 

megkövetelik. 

Kártérítés és sérelemdíj 

1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet. 

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő 

köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó 

sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj 

megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának 

sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

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

vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott. 

 

Zárszó 

A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok az alábbiak :  

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 

továbbiakban: Infotv.) 

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról; 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(különösen a 6.§-a) 

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

ajánlásról 



- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaaz előzetes tájékoztatás 

adatvédelmi követelményeiről 

- GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek 

személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról (95/46 EK rendelet 

hatályon kívül helyezése) 

 

2019. 10. 15. 

Reichert Róbert 

 

 

 


