
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 
1. Adatkezelő azonosítása 

1.1. Adatkezelő 

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. 

Cégjegyzékszám: 03-09-116639 

Adószám: 22157382-2-03 

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. 
Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. 

Webhely: www.ketiszk.hu 

E-mail: titkarsag@ketiszk.hu 

 

1.2. Jelen webhely: 

www.ketiszk.hu 

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak. 

Adatvédelmi tisztviselő: Zsíros Menyhért Gábor 

Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. 

E-mail: titkarsag@ketiszk.hu 

 
  

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya 

2.1. Adatkezelő a felhasználók adatait elsősorban 

 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 (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data 
Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a 
továbbiakban: GDPR), 

 információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.), 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.), 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban: Mt.) 

rendelkezései alapján kezeli. 



2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett információk 
igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik. 

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet meglátogató természetes személyek 
függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve azok a természetes 
személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem vesznek igénybe. 

  

3. Az adatkezelés jogalapja  

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a GDPR 
6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. 

3.2. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek 
végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. 

  

4. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás 
visszavonását követően 

4.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó további 
külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő. 

4.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, az 
Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett Felhasználó 
további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulásának 
visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben: 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

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

5. A webhely működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés 

Adatkezelő nem kezel személyes adatokat a honlap megjelenítéséhez és technikai értelemben 
vett használatához kapcsolódóan. 

6. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés 

Adatkezelőnek e-mail útján üzenetet küldő Felhasználók. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az e-mail 
önkéntes elküldésével járul hozzá a neve és e-mail címe, illetve esetlegesen az üzenetében általa 
feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez. 

6.1. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az 
adatkezelés a lent felsorolt személyes adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó 
által az e-mail üzenetben esetlegesen közölt további adatait érinti. 

Az adatok köre: 



 vezetéknév 

 keresztnév 

 e-mail cím. 

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai tekintetében 
Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak 
fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő nem 
kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot 
Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből. 

6.2. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó 
számára. 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatás: e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen 
feltüntetett e-mail cím(ek) használatával), amennyiben a Felhasználó intézkedést kér, arra 
történő írásbeli válasz, a Felhasználó által megadott e-mail címre. 

6.3. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek 
megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet 
megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet 
megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az 
információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az 
információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat. 

 

7. Adatkezelési nyilvántartás 

7.1. Üzenetváltásokhoz vezetett ideiglenes lista: az üzenetet küldő felhasználók – 6. pontban 
felsorolt – adatait tartalmazó lista. Az adatok az üzenetváltás lezárásáig/igény teljesítéséig 
kerülnek kezelésre a listában. 

7.2. Adattovábbítási nyilvántartás: Tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok 
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes 
adatok körének meghatározását, valamint esetlegesen az adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy 
feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Tartalmazza 
az incidenssel érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és 
számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint – törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén – az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

8. Adattovábbítás 

8.1. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. 



8.2. Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. 

8.3. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

  

9.  Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

9.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó 
számára az általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A 
tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül megadja. 
A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

9.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, 
általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa.  

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult 
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti 
közvetlen továbbítását. 

9.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy 
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes 
adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

2. az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 



4. a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett 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. 

  9.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: 

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

2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő adatkezelés ellen; 

4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

6. a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok 
gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá 
mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés 
mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

9.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése 
ellen. 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. 

10. Felhasználó kérelmeinek teljesítése 

10.1. A 11. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja 
Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó 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: 

1.észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

2.megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

10.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. 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 a 
Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a 
tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt 
másként kéri. 

10.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó 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 
Felhasználó panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál. 

10.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti 
kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert 
a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek 
megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 
további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. 

10.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben 
a titkarsag@ketiszk.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak 
akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-
mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első 
munkanapot kell tekinteni. 

 

11. Adatvédelem, adatbiztonság 

11.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az 
adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási 
szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen 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 a kezelt adatokat. 

11.2. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése 
érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és 
ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 

 

 

 

 

 



12. Jogérvényesítés 

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Webhely: http://www.naih.hu/ 

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

 
 

 


