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   ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Ezen Adatkezelési tájékoztatónkban a honlapunkra látogatókat tájékoztatjuk a 
személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, a látogatók jogairól. 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az alábbi jogi 
személy minősül: 

Cégnév:   Boribon Fordítóközpont Kft. 

Székhely:   2230 Gyömrő, Andrássy utca 49. 

Cégjegyzékszám:  13 09 155248 

Adószám: 23865161-2-13 

Képviseli:   Szöllős Ákos 

E-mail cím:   akos.szollos@szakforditoiroda.hu 

 

1. Irányadó jogszabályok 

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt 
végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 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) a továbbiakban „GDPR”, valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
hatálya érvényesül. 

 
2. A Tájékoztató hatálya, az „érintett” 

Jelen tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek 
során természetes személyek adatainak kezelésére kerül sor. Jelen Tájékoztató hatálya 
kiterjed a Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésre. 

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; 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. 

A jelen Tájékoztató természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed 
ki, azaz minden olyan esetre vonatkozik, amikor társaságunk olyan adat birtokába jut, amely 
természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra vonatkozik. 
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3. Az adatkezelés elvei 

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon 
kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek 
legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű 
legyen. 

Adatkezelő az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:  

• jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: 
az adatkezelésnek oka van  

• tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt 
tartásával történik az adatkezelés  

• átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető  

• célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott 
célnak megfelelően kezeli a társaság,  

• adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz 
szükséges  

• pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében 
biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga  

• korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,  

• integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek 
a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.  

4. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő adatkezelésének célja  

• az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás, 

• az érintett által megadott adatok rögzítése, 
• az érintett által adott megbízás teljesítése, 

a személyes adatokat és információkat kizárólag az adat megadásával elérni kívánt céllal 
kapcsolatosan kezeli. 

 

5. Az adatkezelés jogalapja  

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) 

Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása, az érintett 
hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a 
regisztrációval, adatai megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
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Szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) 

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. 

 

6. Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Az adatkezelő minden 
esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen. 

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a 
személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. 
Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat 
kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. 

• az érintett hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását 
visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden 
esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági 
rendelkezés tiltja. 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az érintett az adatkezelés ellen 
tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli. 

• bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése 
jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, amint a jogellenes adatkezelés 
ténye nyilvánvalóvá válik. 

• az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság 
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés 
jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés 
jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli. 

 

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő személyesadatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az 
érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – 
hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelő megfelelő jogalappal rendelkezik. 

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az 
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a 
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók 
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő 
hozzájárulásával jogosultak. 

 

 



4 
 

 

 

8. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság 
követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az 
irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a 
munkavállalók és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, 
akiknek a munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő 
érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, 
amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátásához. A megnevezett 
személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik 
különösen a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről. 

 

9.  Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai 
 

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű 
és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges 
szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ). 

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá 
vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. 

Helyesbítéshez való jog: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, 
hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az 
adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát. 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett bármikor kérheti adatai törlését. 
Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért 
adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett 
adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével 
érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, 
jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt 
mégis szeretné. 

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. doc, pdf. stb.) megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett 
helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. 
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Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése 
ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását 
személyes adatai adott kezeléséhez. 

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 

10. Jogorvoslat 

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal 
kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, 
amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. 

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk azt 
az Adatkezelőnél megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az 
Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi 
elérhetőségeken: 
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL  www.naih.hu  
 

Gyömrő, 2020. október 09. 

 

  


