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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN 
 
 
BEVEZETÉS 
 
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 szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő 
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá 
hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.   

 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) is előírja, melynek ezen 
tájékoztatással teszünk eleget. 
 
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére 
kérésére meg kell küldeni. 
 
 
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 
Cégnév: Technopig Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 
Székhely: 7700 Mohács, Pécsi út 66. 
Cégjegyzékszám: 02-09-070893 
Adószám: 13770284-2-02 
Képviselő: Varga Tünde ügyvezető 

Telefonszám: +36/69/510-258 
Fax: +36/69/510-258 
E-mail cím: info@technopig.hu 
Honlap: www.technopig.hu 
(a továbbiakban: Technopig Kft.) 
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ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

(GDPR 4. cikk 8.) 
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de 
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 
A Technopig Kft. IT szolgáltatója: 
 
A Technopig Kft. honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz 
igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében 
– a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes 
adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

 
Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő: 
 

IT szolgáltató, honlapfejlesztő: 

Cégnév: 2Pixels Studio 

Székhely: 7625 Pécs, Vilmos utca 26/2. 

Cégjegyzékszám: 02-09-086126 

Adószám: 27414059-2-02 

Képviselő: Koltai Dávid 

Telefonszám: +36 70 3691 391 

E-mail cím: info@2pixels.hu 

Honlap: https://2pixels.hu/  

Hírlevél-küldés szolgáltató: 

Cégnév: Intuit Mailchimp 

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 

Honlap: https://mailchimp.com/ 

 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 
 
Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 
 
Amennyiben a Technopig Kft. hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az 
érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal és tájékoztatással kell kérni. 
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Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Technopig Kft. internetes honlapjának 
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó 
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy 
cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes 
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. 
 
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak.   
 
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a 
hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 
 
Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 
ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése -, a 
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető 
módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű 
nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan 
része, amely sérti a GDPR előírásait, kötelező erővel nem bír. 
 
A Technopig Kft. nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a 
szerződés teljesítéséhez. 

 
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint 
annak megadását. (pl. e-mailes leiratkozás) 
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a 
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 
 
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az 
adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul 
szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók. 
 
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az 
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés 
kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és 
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az 
érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján 
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell 
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terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat 
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
 
 
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 
 
Az érintett jogai: 
 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése   
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a 

személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 
4. Az érintett hozzáférési joga 
5. A helyesbítéshez való jog 
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
9. Az adathordozhatósághoz való jog 
10. A tiltakozáshoz való jog 
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
12. Korlátozások 
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz 

való jog) 
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 
 
 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése   
 
A részletes szabályok a GDPR 12. cikke alatt találhatók. 
 
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
 
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a GDPR 13. cikke 
tartalmazza. 
 
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes 
adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 
 
E tájékoztatás részletes szabályait a GDPR 14. cikke tartalmazza. 
 
 
 
 



A d a t k e z e l é s i   S z a b á l y z a t 

Technopig Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság 

4. Az érintett hozzáférési joga 
 
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 15. és 46. 
cikkei tartalmazzák. 
 
5. A helyesbítéshez való jog 
 
A részletes szabályokat a GDPR 16. cikke tartalmazza. 
 
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 17. cikke tartalmazza. 
 
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
A vonatkozó szabályokat a GDPR 18. cikke tartalmazza. 
 
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
E szabályok a GDPR 19. cikke alatt találhatók. 
 
9. Az adathordozhatósághoz való jog 
 
A részletes szabályokat a GDPR 20. cikke tartalmazza. 
 
10. A tiltakozáshoz való jog 
 
A vonatkozó szabályokat a GDPR 21. cikke tartalmazza. 
 
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
A szabályokat a GDPR 22. cikke tartalmazza. 
 
12. Korlátozások 
 
A korlátozás feltételeit a GDPR 23. cikke tartalmazza. 
 
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
A szabályokat a GDPR 34. cikke tartalmazza. 
 
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz 
való jog) 
 
A szabályokat a GDPR 77. cikke tartalmazza. 
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15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
A szabályokat a GDPR 78. cikke tartalmazza. 
 
 
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 
 
A szabályokat a GDPR 79. cikke tartalmazza. 
 
 
 
Mohács, 2022. március 10 
 
 

Varga Tünde 
ügyvezető 

Technopig Kft. 
adatkezelő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


