
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Bevezetés 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: 

Rendelet) – mely 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 szól - 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 elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.   

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény is előírja. 

Az Avantázs Kft rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, melynek összefoglalását és főbb 

alapelveit a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.  

Jelen tájékoztatás az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatos - jogszabály által előírt - tájékoztatási 

kötelezettség teljesítése. 

 

Adatkezelő 

AVANTÁZS Kft., Székhely: 6728 Szeged, Baktói utca 72., Cégjegyzék szám: 06-09-006956, 

Adószám: 12498138-2-06, Képviseli: Váczi Zoltán ügyvezető, email cím: iroda@avantazs.hu, honlap: 

www. avantazs.hu (a továbbiakban: Társaság).  

 

Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 

tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

IT szolgáltató 

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki IT és tárhely 

szolgáltatásokat biztosít, a vele fennálló szerződésünk tartamáig kezeli a honlapon megadott 

személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.  

Adatfeldolgozó megnevezése: 

Cégnév: IKRON Kft, 6726 Szeged, Fő fasor 112. 

Cégjegyzékszám: Cg.06-09-007806 

Adószám: 12792724-2-06. 

E-mail cím: iroda@ikron.hu 

Honlap: www.ikron.hu 

Könyvviteli szolgáltató 

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel 

külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban 

levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése céljából.   

Adatfeldolgozó megnevezése: 

Cégnév: EBIT Számviteli és Szolgáltató KFT 

Székhely: 6728 Szeged, Baktói utca 72. 

Cégjegyzékszám: Cg.06-09-008973  

Adószám: 13186524-2-06. 

mailto:iroda@avantazs.hu


A Szabályzat célja 

1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek 

biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. 

rendelkezéseinek.  

2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság általi igazolására szolgáljon.   

 

A Szabályzat hatálya 

1. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére 

terjed ki. 

2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat 

alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.  

3. A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre 

vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére 

vonatkozó adatokat.  

 

Fogalom meghatározások 

(Rendelet 4. cikk) 

1.„személyes adat”: 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; 

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából; 

4.„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során 

a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető; 

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja; 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 



9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv,akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak; 

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 

kezeléséhez; 

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések 

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 

1. A Társaság back-office szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére.  

a.) Ha a szerződő partner természetes személy, akkor: 

- Szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési 

kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek: 

nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, 

vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely 

címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, 

rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés 

jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

- A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkavállalói. 

- A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 + 1 év.  

b.) Ha a szerződő partner jogi személy, akkor:  

- kezeli a szerződés teljesítése jogcímén a vevők és szállítók természetes személy képviselőinek 

elérhetőségi adatait  

- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, 

online azonosítója. 

  A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés 

teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a vele kötött szerződésben 

ad meg társaságunk számára. 

-A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélkiszolgálással 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. 

- A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 

minőségének fennállását követő 5+1 évig.  

 

2. A Társaság pályázatok írásával és projekt menedzsmentjével is foglalkozik mely szolgáltatás 

teljesítése során pályázatonként egy vagy több (konzorcium) céggel köt szerződést. A pályázatok 

benyújtása során sok esetben szükséges a pályázó cégek munkavállalói adatait is kezelni, melyet a cég 

GDPR szabályzatában rögzítettek alapján és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 

használ fel és harmadik fél számára nem adja tovább.  



A pályázati projektek megvalósítása során a pályázó cégek rendezvényein keletkezett, a résztvevők 

személyes adatait tartalmazó fotók, videók, jelenléti ívek, stb. kezelése kizárólag a pályázati szabályok 

által előírt mennyiségben és formában használhatók fel. Ezeket az adatokat a természetes személyekre 

vonatkozó adatkezelési szabályok alapján tartjuk nyilván.  

A Társaság munkavállalói titoktartási kötelezettséget vállalnak a tudomásukra jutott és általuk kezelt 

adatokra vonatkozóan. 

3. Adatkezelés a PEAS rendszerben 

A Társaság munkavégzése során használja a PEAS ügyviteli szoftvert. A szoftverben vezetjük az 

ügyfelek, üzleti partner intézmények és a kapcsolattartó személyek legfontosabb adatait.  

A PEAS használat során be kell tartani az alábbi szempontokat: 

- Ügyfelek, kapcsolattartók személyes adatai csak a szükséges ideig és a szükséges 

adattartalommal kerüljenek rögzítésre a PEAS-ben és ha már nincs szükség rájuk, akkor 

törlésre kerüljenek. 

- A korábbi munkatársak adatait a különböző törvényi kötelezettségek lejárta után archiváljuk, a 

munkavállaló kérésére töröljük. 

- Sem a PEAS-ból, sem más forrásból származó adatok listáját nem adjuk át harmadik félnek, 

azonban ahhoz a Társaság számára support szolgáltatást végző Társaság hozzáféréssel 

rendelkezik. 

Személyes adatok felhasználásának módja: 

A személyes adatokat csak a szükséges mértékben és módon gyűjtjük, kötelező módon megőrizzük 

addig, ameddig  

- szükséges szolgáltatásaink biztosításához, 

- a folyamatban lévő ügyben érintett, 

- a felhasználó számára lényeges, 

- adatszolgáltatásokhoz, pályázat fenntartásához, pályázati beszámolókhoz szükséges, 

- törvényi előírás tartalmazza. 

 

Összefoglaló tájékoztatás az érintettek jogairól 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (Rendelet 13-14. cikk). 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz 

hozzáférést kapjon (Rendelet 15. cikk).  

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését (Rendelet 16. cikk). 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok 

valamelyike fennáll (Rendelet 17. cikk). 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben 

meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk). 

 



A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről (Rendelet 19. cikk). 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta (Rendelet 20. cikk). 

Az érintett kérelmének előterjesztése, adatkezelői intézkedések 

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán 

hozott intézkedésekről.  

2. 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 az 

érintettet.  

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 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 panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat, az érintett jogairól szóló 

tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett 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: 

a) díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 

kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti. 

7. Tiltakozási jog gyakorlása:  

Ha az érintett az adatkezeléssel szembeni tiltakozásával kapcsolatban hozott Adatkezelői döntéssel 

nem ért egyet, illetve, ha Társaságunk a 15 napos döntési határidőt elmulasztotta, akkor jogában áll - a 

döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulni. 

 

Jogorvoslat 

1. Az érintett, tiltakozásának elutasítása vagy adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

Társaságunkkal, mint adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

2. Társaságunk az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.  

Társaságunk mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 

idézte elő.  



Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 

magatartásából származott. 

3. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36-1/391-1400 

Telefax: +36-1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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