
Adatkezelési tájékoztató 

A tiny-home.hu fejlesztője és üzemeltetője, a Tiny House Manufaktúra Kft. (Cg. 13-09-207206; székhely: 

2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; a továbbiakban: tiny-home.hu) az alábbiakban tájékoztatja a 

Felhasználókat a tiny-home.hu Honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és 

Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) 

összhangban. 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a mobil-homes.hu 

Honlapra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: tiny-home.hu ÁFF) 

meghatározott fogalmakkal azonosak. 

  

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a tiny-home.hu bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési 

tájékoztató a tiny-home.hu Honlapon kerül közzétételre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével 

lép hatályba. 

  

 

 Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Tiny House Manufaktúra Kft. 

Az adatkezelő levelezési címe: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. 

Az adatkezelő e-mail címe: info@tiny-home.hu  

 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 248 1919 

  

 

Milyen személyes adatait, meddig kezeljük a tiny-home.hu Rendszerben, mire 

használjuk őket és milyen felhatalmazás alapján? 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak: 

 a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes 

hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás); 

 b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése) 

 c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a 

továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 

 d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek) 

 e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított 

adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók 

természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és 

lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, 

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó 

hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a 
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szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása 

céljából (a továbbiakban: Elkertv.) 

  

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön 

meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással. 
  

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
  

Mi az a cookie? 

 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és 

számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy 

elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy 

néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem 

tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k 

(sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az 

Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre 

tárolásra kerül számítógépén. 

  

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 
 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései 

jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön 

hozzájárulása. 

  

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

- A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához 

nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal 

számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a 

munkamenet idejére korlátozódik. 

- A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a 

felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen 

hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis 

teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 

teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére 

korlátozódik. 

- Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója 

hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a 

Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen 

cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők 

hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett 

látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő 

értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott 

személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása 

annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló 

jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

- Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak 

és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A 

szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal 



használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google 

számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai 

adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési 

cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-

termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

- RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a 

Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy 

szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

- Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon 

jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési 

adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a 

weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A 

Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal 

kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 

  

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az 

Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

  

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 
  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – 

hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, 

Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. 

  

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 

teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást 

közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

  

A kezelt adatok köre: 

 Név 

 Számlázási cím 

 E-mail cím 

 A megvásárolt termékek jellemzői 

 A vásárlás időpontja 

 Adószám 

 Cégjegyzékszám 

  

Az adatkezelés időtartama: 
  

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell 

őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az 

Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert 

személyes adatait 8 évig megőrizni. 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


  

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 
  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

összhangban az Ön hozzájárulása. 

  

Az adatkezelés célja: 

  

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva 

szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára, valamint az adatkezelés szükséges 

ahhoz a funkcióhoz, hogy szállítási adatait csak egyszer kell megadnia, következő vásárlások során a tárolt 

adatokból rendszerünk automatikusan kitölti azokat Ön helyett. 

  

A kezelt adatok köre: 

 Név 

 Szállítási cím 

 E-mail cím 

 Telefonszám 

 Szállítandó termékek jellemzői 

 Vásárlás időpontja 

 Kiszállítás kért és/vagy vállalt időpontja 

  

Az adatkezelés időtartama: 
  

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

  

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés 
  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

  

Az adatkezelés célja: 
  

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk 

arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is 

elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk. 

  

A kezelt adatok köre: 

 Név 

 E-mail cím 

 Telefonszám 

  

Az adatkezelés időtartama: 
  

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

  



Az általános regisztrációval együtt járó adatkezelés 
  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az 

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 

  

Az adatkezelés célja: 
  

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani 

(pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) 

  

A kezelt adatok köre: 

 Alapadatok 

o Név 

o Lakcím 

o Telefonszám 

o E-mail cím 

o A bejelentkezésekkor használt IP címek 

o Az Ön jelszavának kódolt változata 

 Termékekkel, vásárlói szokásokkal kapcsolatos adatok 

o Vásárlási előzmények 

o Kosárba helyezett termékek jellemzői 

o Korábban megtekintett termékek jellemzői 

 Üzenetküldéssel kapcsolatos adatok 

o Az üzenetek szólhatnak az oldal egy másik felhasználójának, vagy kerülhetnek nyilvános vagy zárt 

csoportba. Ennek megfelelően lesznek olvashatóak az oldal egy vagy több felhasználója számára, vagy 

teljesen publikusak az oldal minden látogatója számára. 

o Az Ön által küldött üzenetek, beleértve az Ön által feltöltött vagy csatolt képeket és dokumentumokat is. 

o Az üzenetek küldésének ténye, dátuma és időpontja, címzettjei. 

o Válasz esetén ennek ténye és a megválaszolt üzenet. 

 Partneri nyilvántartás 

o Az oldal más felhasználói listát készíthetnek partnereikről 

o Ennek keretében számukra egyébként is megismerhető adatokat ismernek meg és kereshetnek azok között. 

  

Az adatkezelés időtartama: 
  

A hozzájárulásának visszavonásáig 

  

Az ügyfélkommunikációval kapcsolatos adatkezelés 
  

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 
  

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 



2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával 

és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. 

  

Az adatkezelés célja: 
  

Az Ön által kezdeményezett kommunikáció (segítségkérés, árajánlatkérés, tájékozódás, technikai probléma 

megoldása vagy bármely egyéb ügyben) folytatása, 

  

A kezelt adatok köre: 

 Alapadatok 

o Név 

o E-mail cím 

o Telefonszám 

 Az Ön által és az Önnek küldött üzenetek 

o Ténye 

o Dátuma és időpontja 

o Tárgya 

o Szövege, beleértve a csatolt és beillesztett képeket és dokumentumokat. 

  

Az adatkezelés időtartama: 
  

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

  

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az 

adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a 

kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az 

Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével 

összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor 

továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a 

tájékoztatását törvény kizárja. 

  

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó 

tevékenységükről 
  

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Tiny House Manufaktúra Kft. 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-20-248-1919, e-mail cím: info@tiny-home.hu 

  

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kontír-Balance Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2030 Érd, Ilona utca 60/A. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30-855-1171 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: kontirbalance@gmail.com 

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli 

bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli 



nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt 

követően haladéktalanul törli. 

  

Adatbiztonsági intézkedések 

  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 

személyes adatok védje 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. 

  

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor kérjük először az Adatkezelővel vegye fel a 

kapcsolatot – biztosítjuk róla, hogy minden esetben az Ön érdekeit leginkább szem előtt tartva járunk majd 

el. 

Tájékoztatjuk, hogy, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha 

az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását is kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 

5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

  

Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok 

gyakorlását? 

 a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig 

kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid. 

 b) Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, 

javítását, pontosítását. 

 c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat 

töröljük. 

 d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az 

adatkezelést korlátozzuk. 

 e) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem 

nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a 

jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és 

felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak. 

  

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül 

tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján. 

  

 f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor 

bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod 

visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét. 

 g) Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az 

illetékes felügyeleti hatósághoz: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Honlap: http://naih.hu 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)


E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a tiny-home.hu-val 

szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén. 

 h) Tiltakozási jog: 

- Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz 

ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben. 

- A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz. 

  

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább. 

 

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk? 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a 

tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, valamint nyilvántartást vezetünk az adatvédelmi incidensekről. 

A jogszabály által meghatározott esetekben az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk. 

  

Adatkezelési tájékoztató módosítása 
  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás 

hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. 

 


