A tér, ami megtérül...
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8. Felhasználó jogai az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban
Felhasználó (érintett) az Infotv. 14-18 § alapján jogosult arra, hogy Üzemeltető által kezelt
személyes adatokról tájékoztatást kérjen, kérje azok helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak törlését, zárolását.
Az érintett kérelmére az Üzemeltető 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.
Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni
a tájékoztatást.
A Felhasználó az adatkezelésről évente egyszer kérhet ingyenes azonos adatkörre tájékoztatást azonos adatkörre. Amennyiben Felhasználó ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb
tájékoztatást kér az adott évben, úgy Üzemeltető jogosult költségtérítést kérni a tájékoztatásért.
A Felhasználó által már megﬁzetett költségtérítés összegét Üzemeltető a Felhasználó részére
köteles visszatéríteni, amennyiben a Felhasználó adatira vonatkozólag az adatok helyesbítésre
kerülnek, illetve, ha az adatok helyesbítésre, vagy törlésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt
előírja. Amennyiben Üzemeltető a tájékoztatáskérést nem találja megalapozottnak, úgy
Felhasználót erről a benyújtást követően legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja, valamint annak jogorvoslati lehetőségeiről is.
Felhasználó kérheti adatainak helyesbítést, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak.
Felhasználók kérhetik adataik zárolását is, ez esetben a személyes adatai olyan jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok kezelését végleges, vagy határozott időre korlátozzák.
Az Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha Üzemeltető 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.
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9. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 1 391 1400,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni – vagy az Üzemeltető székhelye valamint a
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni.
10. Adatbiztonsági intézkedések
Az Üzemeltető a személyes adatokat a Rackforest Kft. (székhely: 1116 Bp Talpas u. 3., telephely: 1116, Budapest, Talpas u. 3. www.rackforest.hu) szerverein tárolja, amelyek 24 órás
személyi őrzéssel védettek.
11. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a ﬁgyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges
adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát
(Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
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