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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Köszönjük, hogy felkereste weboldalunkat, és érdeklődik szolgáltatásunk iránt. Személyes 

adatai védelmének biztosítása fontos számunkra, személyes adatait bizalmasan kezeljük. 

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban („Adatvédelmi Tájékoztató”) elmagyarázzuk, hogyan, 

milyen célból és jogalap szerint gyűjtjük személyes adatait, mit teszünk személyes adataival, 

Önnek milyen jogai vannak személyes adatai kezelése kapcsán és milyen igényekkel léphet 

fel. 

 

1. Adatkezelő megnevezése 

Amazon Web Services Tárhely szolgáltatás  

Székhely: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland  

Közösségi adószám: LU26888617  

Weboldal: www.amazon.com  

Képviseli: Kocsis Péter, kocsis.peter@healingcommunications.hu 

 

Az Adatkezelőként meghatározhatjuk a személyes adatok kezelésének célját, az 

adatkezelésre vonatkozó döntéseket, és azokat végrehajthatjuk vagy a végrehajtás 

érdekében adatfeldolgozót bízhatunk meg. 

 

2. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket elsősorban az alábbi 

jogszabályok határozzák meg: 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény; 

- 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 irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (GDPR). 

 

3. Adatkezelési tevékenység  

 

3.1. Kapcsolatfelvétel e-mail útján 

 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés 
jogalapja 

adatkezelés 
időtartama 
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e-mail cím az email-cím az 
Adatkezelő és az Ön 

közötti 
kapcsolattartás 

célját szolgálja, erre 
a címre küldjük el az 

Ön megkeresése 
alapján válaszunkat 

az adatkezelés 
jogalapja az Ön 
hozzájárulása 

(GDPR. 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont) 

az Adatkezelő a 
személyes adatokat 
a hozzájárulásának 

visszavonásáig 
kezeli; a 

hozzájárulását a 
surgossegiinfo@gm

ail.com e-mail címre 
küldött levelében 

bármikor 
visszavonhatja 

 

Amennyiben Ön e-mail útján keres meg minket, minden további személyes adat megadása 

az Ön döntésén múlik. Az emailben megadhatja például alábbi adatait: 

 

  

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés 
jogalapja 

adatkezelés 
időtartama 

családi-és utónév a kapcsolatfelvétel 
során nem 
szükséges 

megadnia a nevét; 
amennyiben mégis 
így tesz, nevének 

megadása az 
Adatkezelő és az Ön 

közötti 
kapcsolattartás 
célját szolgálja 

az adatkezelés 
jogalapja az Ön 
hozzájárulása 

(GDPR. 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont) 

az Adatkezelő a 
személyes adatokat 
a hozzájárulásának 

visszavonásáig 
kezeli; a 

hozzájárulását a 
surgossegiinfo@gm

ail.com e-mail címre 
küldött levelében 

bármikor 
visszavonhatja 

elérhetőségi adatok 
pl. postai 

elérhetőség; 
telefonszám 

a kapcsolatfelvétel 
során nem 
szükséges 

megadnia a nevét.; 
amennyiben mégis 
így tesz, nevének 

megadása az 
Adatkezelő és az Ön 

közötti 
kapcsolattartás 
célját szolgálja 

az adatkezelés 
jogalapja az Ön 
hozzájárulása 

(GDPR. 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont) 

az Adatkezelő a 
személyes adatokat 
a hozzájárulásának 

visszavonásáig 
kezeli; a 

hozzájárulását a 
surgossegiinfo@gm

ail.com e-mail címre 
küldött levelében 

bármikor 
visszavonhatja 

 

3.2. Feliratkozás  

 

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés 
jogalapja 

adatkezelés 
időtartama 

e-mail cím értesítés az 
alkalmazás 

elkészültéről, 
valamint az 

alkalmazáshoz 
kapcsolódó 

az adatkezelés 
jogalapja az Ön 
hozzájárulása 

(GDPR. 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont) 

az Adatkezelő a 
személyes adatokat 
a hozzájárulásának 

visszavonásáig 
kezeli; a 

hozzájárulását a 

mailto:surgossegiinfo@gmail.com
mailto:surgossegiinfo@gmail.com
mailto:surgossegiinfo@gmail.com
mailto:surgossegiinfo@gmail.com
mailto:surgossegiinfo@gmail.com
mailto:surgossegiinfo@gmail.com


3 
 

információk, 
tájékoztatók 

küldése, marketing 
anyagok küldése  

surgossegiinfo@gm

ail.com e-mail címre 
küldött levelében 

bármikor 
visszavonhatja az 

értesítések 
küldéséhez való 
hozzájárulását  

 

A feliratkozás magában foglalja az adatkezelési tájékoztató elfogadását is.  

 

3.3. Social plugin 

 

Weboldalunkon a Facebook Social Plug-in-ját, azaz bővítményikonját használjuk. Amikor ön 

meglátogatja weboldalunkat, akkor a bővítményikon deaktivált állapotban van, vagyis nem 

kerül sor adatok továbbítására a Facebook üzemeltetője részére. Amennyiben Ön rákattint a 

weboldalunkon megjelenő Facebook-ikonra, automatikusan továbbításra kerül a 

GyerekDokik Facebook-csoportba. Ennek során közvetlen kapcsolat létesül a Facebook-

hálózat szerverével. 

 

Amennyiben Ön rendelkezi Facebook felhasználói fiókkal, és a bővítményikon aktiválása 

pillanatában Ön be van jelentkezve a fiókjába, akkor a hálózat hozzá tudja rendelni a Mi 

weboldalunkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához. Amennyiben ezt el szeretné 

kerülni, kérjük, hogy a bővítményikonok aktiválása előtt jelentkezzen ki a hálózatból. 

 

3.4. Adatok kezelése jogi érdek vagy jogszabályi kötelezettség esetén 

 

Személyes adatainak tárolására, illetve továbbítására kivételes esetben sor kerülhet pl. 

bírósági, hatósági megkeresés alapján, illetve jogszabályi előírásnak megfelelően.  

 

A rögzített személyes adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, 

célokból és a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (tipikusan bűnüldözési, 

nemzetbiztonsági célból) van lehetőség. 

 

3.5. Süti-tájékoztató 

 

A weboldalon található sütik alkalmazásával kapcsolatos részletes tájékoztatást a 

Tájékoztató a sütik alkalmazásáról elnevezésű dokumentumban található. 

 

mailto:surgossegiinfo@gmail.com
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4. Az Ön jogai az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan 

 

4.1. A tájékoztatás kérésez való jog 

 

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Ön bármikor, írásban tájékoztatást kérhet 

Tőlünk az alábbiakról:  

- milyen személyes adatait, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, illetve 

- amennyiben az Adatkezelő hozzáférést biztosított személyes adataihoz vagy azokat 

továbbította harmadik személy részére. 

 

Amennyiben Ön a fenti kérdések valamelyikében tájékoztatást kér, úgy kötelesek vagyunk 

legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban 

tájékoztatást nyújtani.  

 

4.2. Helyesbítéshez való jog 

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk 

valamely személyes adatát (pl. amikor megváltoztatja e-mail címét). A kérelmét legfeljebb 30 

(harminc) napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül 

írásban értesítést küldünk. 

 

4.3. Törléshez való jog 

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak 

törlését, pl. ha hozzájárulását vissza kívánja vonni, vagy úgy ítéli meg, hogy valamely 

személyes adatának kezelése jogszabályba ütközik. 

 

A törlési kérelmét abban az esetben utasíthatjuk el, ha jogszabályi kötelezettség alapján a 

személyes adatát tovább kell kezelnünk. 

 

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, legfeljebb 30 napon belül teljesítjük kérelmét, és erről 

az Ön által megadott elérhetőségen keresztül írásban értesítést küldünk.  
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4.4. Zároláshoz való jog 

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak 

zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok 

tárolását.  

 

Az adatai zárolását kérheti pl. akkor, ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak 

kezelése jogellenes, azonban valamely okból szükséges (pl. Ön bírósági vagy hatósági 

eljárást kezdeményez), hogy még ne kerüljön sor a személyes adat törlésére. Ebben az 

esetben a bíróság vagy a hatóság megkereséséig tovább tároljuk a zárolt személyes adatot, 

majd csak ezt követően töröljük. 

 

4.5. Tiltakozáshoz való jog 

 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés 

ellen, ha személyes adatát az Ön hozzájárulása nélkül, az adatkezelés eredeti céljától eltérő 

módon használnánk fel vagy továbbítanánk harmadik személynek.  

 

 

5. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés 

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi 

jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, úgy lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulni és panaszt tenni. Emellett jogosult a hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező bíróság eljárását is kezdeményezni. 

 

5.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

Elérhetőségek: 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

telefon: +36 (1) 391-1400  

fax.: +36 (1) 391-1410  

honlap: www.naih.hu 

 

5.2. Bírósági eljárás kezdeményezése 
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A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a 

lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és 

illetékességét megtekintheti az alábbi oldalakon: 

- https://birosag.hu/torvenyszekek 

- https://birosag.hu/birosag-kereso 

 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

 

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatót módosítjuk, úgy erről minden esetben tájékoztatni 

fogjuk. Az Adatkezelési Tájékoztató hatályos változata mindig elérhető a weboldalon.  

 

 

Kelt: Budapest, 2021.12.14. 
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