Nyereményjátékszabályzatés 
ADATVÉDELMITÁJÉKOZTATÓ 
AN
 yereményjátéks zabályzat( atovábbiakban: S
 zabályzat)v onatkozika
 S
 zallas.huZ
 rt.( 3525
Miskolc,R
 égipostau
 tca9
 .)á
 ltalü
 zemeltetett w
 ww.szallas.hu(Szallas.hu)w
 eboldalonm
 egjelenő
valamennyiN
 yereményjátékra( atovábbiakban: J
 áték)a
 za
 dottJ átéknálfeltüntetette
 gyedi
feltételekkel. 
AJ átékoks zervezőjeé
 slebonyolítójaa
 S
 zallas.huZ
 rt.( atovábbiakban: S
 zervező).
AJ átékbanr észtvevőjelentkezőa
 r észvétellela
 utomatikusane
 lfogadjaa
 jelenS
 zabályzat
rendelkezéseit,é
 sm
 agáran
 ézvek ötelezőnekismerie
 la
 za
 bbanfoglaltakat. 
1.A
 J
 átékbanr észtvevős
 zemélyek 
AJ átékbanr észtv ehetm
 indenInternet-felhasználótermészetess zemély,1
 8.é
 letévétb
 etöltött
magyarországib
 ejelentettlakcímmelr endelkezőm
 agyará
 llampolgár,a
 kia
 jelenS
 zabályzatban
foglaltv alamennyifeltételnekm
 aradéktalanulm
 egfelel,é
 sa
 kivels zembenn
 emá
 llfenna
 
Játékbóltörténők izárásb
 ármelyfeltétele( továbbiakban: J
 átékos).A
 mennyibena
 n
 yertes
cselekvőképességébenk orlátozott,ú
 gya
 n
 yereménnyelk apcsolatosé
 rdemiü
 gyintézésre,
valaminta
 n
 yereményá
 tvételérec saka
 törvényesk épviselőjévele
 gyüttjogosult.A
 mennyibena
 
nyertesc selekvőképtelen,ú
 gyn
 evébenk izárólagtörvényesk épviselőjejárhate
 l. 
AJ átékban NEMv
 ehetnekr észtaS
 zervezőm
 unkavállalói. 
Kizárásrak erül,a
 kib
 ármilyenm
 ódonv eszélyeztetia
 J átéktisztességeslebonyolítását,illetvea
 
jelenS
 zabályzatbanr észletezetta
 datkezelésih
 ozzájárulásáta
 J átékidőtartamaa
 latt,v agya
 
sorsolástm
 egelőzőenv isszavonja.A
 k izárástényérőla
 S
 zervezőn
 emé
 rtesítia
 J átékost.
AJ átékosk ijelenti,h
 ogya
 J átékratörténőjelentkezéss oránm
 egadotta
 dataim
 egfelelneka
 
valóságnak. 
2.A
 J
 átékleírása 
AJ átékleírásaa
 h
 ttps://szallas.hu/oszi-mini-szabi-nyeremenyjatekw
 eboldaloné
 rhetőe
 l. 

3.A
 J
 átékidőtartama 
Játékidőtartama:2
 021.a
 ugusztus2
 4–
 s zeptember8
 . 
4.J
 elentkezésa
 J
 átékra 
AJ átékosokk özüla
 n
 yereménysorsolásonk izárólaga
 zokv ehetnekr észt,a
 kika
 jelen
Szabályzatbanm
 eghatározottr észvételifeltételekete
 gyüttesené
 sm
 aradéktalanulteljesítik. 
AJ átékbana
 zokv ehetnekr észt,a
 kik: 
●
●
●
●

ap
 romóciósidőszakbanfoglalnaka
 S
 zallas.huw
 eboldalona
 p
 romócióbanr észtvevő
szálláshelyekv alamelyikéné
 sa
 foglaláskorh
 ozzájárulnaka
 J átékbanv alór észvételhez 
ap
 romócióbanr észtvevős zálláshelyentettfoglalásleutazásánaku
 tolsón
 apja2
 021.
augusztus2
 4é
 sd
 ecember2
 0.k özötti 
ak érta
 datokat( név,e
 -mailc ím)h
 iánytalanul,a
 v alóságnakm
 egfelelőenm
 egadják 
ajelenS
 zabályzatbanm
 eghatározottaks zerintis zemélyesa
 datokk ezeléséheztörténő
hozzájárulástm
 egadják,v alaminta
 s orsolásidőpontjáige
 zena
 datkezelésih
 ozzájárulást
fenntartják 

AJ átékosa
 foglaláss oráne
 gyfoglalásik ódotk ap,a
 mellyelr észtv esza
 n
 yereményjátékban.
EgyJ átékostöbba
 lkalommalisr észtv eheta
 J átékban,a
 mennyibena
 p
 romóciósidőszakban
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többo
 lyanfoglalástteszm
 eg,a
 melyleutazásánaku
 tolsón
 apja2
 021.a
 ugusztus2
 4é
 sd
 ecember
20k özöttiidőszakrae
 sik. 
Len
 emu
 tazottfoglaláse
 setén,a
 foglaláslemondásával,v agya
 foglalásm
 ódosításávala
 
Játékosn
 emjogosulta
 n
 yereményá
 tvételére.S
 zervezőa
 foglalásia
 zonosítós egítségével
ellenőrzia
 s orsolástk övetőena
 zt,h
 ogya
 n
 yertestm
 egilleti-ea
 n
 yeremény. 
AJ átékratörténőjelentkezésa
 r észvételifeltételekteljesüléseh
 iányábann
 emé
 rvényes,a
 zta

Szervezőnekn
 emá
 llm
 ódjábane
 lfogadni,é
 sa
 J átékosn
 emv ehetr észta
 s orsoláson. 
AJ átékhoztörténőc satlakozása
 p
 romóciósidőszaka
 lattlehetségesé
 sa
 jelentkezésidőpontja
nemb
 efolyásoljaa
 J átékosn
 yerésie
 sélyeit. 
5.N
 yeremények 
AJ átékn
 yereménye: 
-

-

Fődíj:1
 fős zámáraa
 foglalásánakm
 egfelelőé
 rtékűS
 zallasgurua
 jándékutalvány,a
 mely
ak iállítástóls zámított1
 é
 vigh
 asználhatófel.H
 aa
 zé
 rkezésn
 apjav asárnapra,h
 étfőre,
keddre,s zerdárav agyc sütörtökree
 sik,a
 kkora
 foglalásié
 rtékk étszeresénekm
 egfelelő
értékűS
 zallasgurua
 jándékutalványrajogosulta
 n
 yertes,a
 melyeta
 za
 lábbic ímletekben
vagye
 gyösszegbenk aphatm
 eg: 
● 1000
 00F
 t 
● 500
 00F
 t 
● 250
 00F
 t 
● 100
 00F
 t 
● 50
 00F
 t 
Különdíj:1
 d
 bS
 zallas.hu“ szabiszett”,a
 melytartalmaz: 
● 1d
 bS
 'CURES
 PINNERS
 amsoniteb
 őröndöt, 
● 1d
 bE
 lectroluxE
 DBT8
 00V
 asalót, 
● 1d
 bB
 ialettiM
 okaInductionk ávéfőzőt, 
● 1d
 bR
 EMINGTOND
 5
 000h
 ajszárítót, 
● 1d
 bH
 onorB
 and5
 a
 ktivitásmérőó
 rát, 
● 1d
 bH
 amau
 tazópárnát, 
● 1d
 bS
 zallas.hutermoszt, 
● 1d
 bS
 zallas.hup
 lédet. 


Nyertesa
 s orsoláse
 redményeképpen,a
 jelenS
 zabályzatbanfoglaltaka
 lapjánn
 yereményre
jogosultJ átékos. 
An
 yereményekm
 ásraá
 tn
 emr uházhatóké
 sp
 énzreá
 tn
 emv álthatók. 
6.S
 orsolás 
AJ átékosoks zámárak iosztotte
 gyedifoglalásik ódoks orsolásaa
 v életlenszerűsége
 lvea
 lapján
működős zámítógépesp
 rogrammaltörténika
 S
 zervező3
 m
 unkavállalójábólá
 llós orsolási
bizottságe
 lőtt,m
 elyrőla
 s orsolásib
 izottságtagjainaka
 láírásávale
 llátottjegyzőkönyvk észül. 
As orsolásokh
 elyszínea
 S
 zallas.huZ
 rt.b
 udapestitelephelyéntörténik: 1037B
 udapest,
Montevideou
 tca9
 . 
As orsolásideje:2
 021.s zeptember1
 5.1
 4.00ó
 ra 
As orsolása
 lkalmávalp
 ótnyerteseks orsolásáran
 emk erüls or.A
 mennyibena
 n
 yertesa
 
nyereményren
 emjogosult,v agya
 n
 yereményétn
 emv esziá
 t,a
 n
 yereménya
 S
 zervező,illetvea
 
nyereményfelajánlójatulajdonábanm
 arad. 
7.N
 yerteseké
 rtesítése 
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An
 yerteseketm
 indene
 setbena
 foglalásnálm
 egadotte
 -mailc ímené
 rtesítjüka
 s orsolástk övető
3m
 unkanaponb
 elül. 
An
 yertesneka
 zé
 rtesítésk iküldésétk övető1
 4n
 aponb
 elüljelentkezniek elln
 yereményéért
megadvaa
 p
 ostázásin
 evété
 sc ímét.A
 mennyibene
 zn
 emtörténikm
 ega
 zé
 rtesítéstk övető1
 4
naponb
 elül,a
 n
 yereményta
 k ésőbbiekbenm
 árn
 emtartjukfennr észére. 
An
 yertesfoglalásik ódokaté
 sa
 n
 yertesekr övidítettn
 evét( pl.N
 .R
 enáta,foglalásia
 zonosító:
123456)a
 h
 ttps://szallas.hu/oszi-mini-szabi-nyeremenyjatekweboldalon,v alaminta
 S
 zallas.hu
Facebooko
 ldalona
 J átéklezárultátk övető3
 m
 unkanaponb
 elülk özzéteszia
 S
 zervező2
 021
október8
 -ig. 
8.A
 n
 yereményekk
 ézbesítése 
AJ átékosokk öteleseke
 gyüttműködnia
 S
 zervezővela
 n
 yereményeká
 tvételeé
 rdekében.
Amennyibene
 nnekn
 emteszneke
 leget,é
 sa
 n
 yereményá
 tvételem
 eghiúsul,a
 n
 yereménya
 
továbbiakbann
 emv ehetőá
 té
 sa
 S
 zervezőts emmilyenfelelősségn
 emterheli. 
An
 yereményekk ézbesítéséheze
 lengedhetetlenüls zükségesa
 J átékosé
 rtesítésia
 datainak
(név,e
 mailc ím,lakcím)h
 iánytalané
 sp
 ontosm
 egadása.A
 n
 yereményeketfutárszolgálattal
juttatjuke
 la
 n
 yertesheza
 J átékbanm
 egtettfoglalásokleutazásátk övetően.A
 n
 yereményeket
kizárólagM
 agyarországitartózkodásih
 ellyelr endelkezőJ átékosoknaká
 llm
 ódunkban
kézbesíteni.A
 S
 zervezőa
 n
 yereményte
 gya
 lkalommalk ézbesíti. 
9.F
 elelősségk
 izárás 
AS
 zervezők izárjaa
 n
 yereményekm
 inőségih
 ibáiérta
 felelősségét,k ivéve,h
 aa
 felelősség
kizárásáta
 m
 agyarjogszabályokk ifejezettr endelkezésseltiltják.A
 n
 yertesa
 n
 yeremény
hibájávalk apcsolatosigényeita
 n
 yereménytfelajánlónála
 n
 yereményekhezk apcsolódó
szavatosságk eretébené
 rvényesítheti. 
Aza
 datokh
 iányosságáért( név-,e
 mailc ímelírás,s tb.),é
 rtesítési,v agys zállításik ésedelemérta
 
Szervezőn
 emv állalfelelősséget.A
 J átékosoka
 zá
 ltaluktévesens zolgáltatotta
 datokból,v agya
 
postafiókjuklevélfogadásrak éptelená
 llapotábóla
 dódóv alamennyik övetkezménytm
 agukv iselik.
Aza
 datokh
 elytállóságáta
 J átékbantörténőr észvétels orán( vagya
 ztk övetően)a
 S
 zervezőnek
általábann
 emá
 llm
 ódjábane
 llenőrizni.E
 zzelk apcsolatbana
 felelősség,é
 sm
 indene
 zzeljáró
jogié
 sa
 nyagik övetkezménym
 indene
 setbenk izárólaga
 J átékosokatterheli. 
AS
 zervezők izárm
 indenfelelősségetb
 ármilyenk ártérítési,k ártalanításiigényérta
 J átékokban
valór észvétels orán,a
 J átéke
 setlegesh
 ibáiból,h
 iányosságaiból,h
 ibásm
 űködéséből,a
 J áték
soránb
 ekövetkezettk ésésekbőle
 redőv agya
 hhozk apcsolódók öltségekért,k árokért,
veszteségekértk ivéve,h
 aa
 felelősségk izárásáta
 m
 agyarjogszabályokk ifejezettr endelkezéssel
tiltják.A
 J átékosa
 J átékbantörténőr észvétellelk ifejezettenlemonda
 J átéklebonyolításával,a
 
sorsolással,a
 n
 yereményekkel,a
 n
 yertesekkelk apcsolatos,a
 S
 zervezővelv agyb
 ármely
harmadiks zeméllyels zembeniigényérvényesítésről. 
AS
 zervezőa
 J átékp
 ontosságáért,m
 egbízhatóságáért,h
 ibamentesm
 űködéséért,teljességéért,
adottc élrav alóa
 lkalmasságáérts emmilyenfelelősségetn
 emv állal.S
 zervezőn
 emv állaltovábbá
felelősségeta
 zért,h
 aa
 J átékidőtartamaa
 latta
 J áték,illetvea
 J átékot,v alaminta
 jelen
Szabályzatottartalmazów
 eboldaltechnikaio
 kokbólidőszakosann
 emé
 rhetőe
 l.A
 S
 zervezőn
 em
feleltovábbáa
 r ajtak ívülá
 llóo
 kkal( példáula
 zInternetesh
 álózatbank eletkezetttechnikai
meghibásodássalv agyk imaradással)ö
 sszefüggésbenk eletkezetth
 ibákérté
 se
 zek
következményeiért. 
10.E
 gyéb 
AS
 zervezőfenntartjam
 agánaka
 jogota
 jelenS
 zabályzatm
 egváltoztatására. 
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AJ átékszabályzate
 lérhetőa
 w
 ww.szallas.hu/oszi-mini-szabi-nyeremenyjatekweboldalon.
Amennyibena
 játékkalk apcsolatbank érdéstk ívánfeltenni,írjona
 J átékratörténőjelentkezéskor
megadotte
 -mailc ímrőla
 s zallas@szallas.hue-mailc ímre! 
Kelt:M
 iskolc,2
 021.a
 ugusztus2
 4. 
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Aza
 lábbiA
 datkezelésiT
 ájékoztatóc élja,h
 ogy S
 zallas.huZ
 rt.(székhelye:3
 525M
 iskolc,
Régipostau
 tca9
 .,c égjegyzékszáma:0
 5-10-000622,a
 dószáma:2
 6721761-2-05)ismertesse
Önnela
 w
 eboldalaim
 űködtetésévelé
 sa
 h
 írlevelekkelk apcsolatbank ifejtetta
 datkezelési
műveleteita
 zE
 urópaiP
 arlamenté
 sa
 T
 anács( EU)2
 016/679r endelete( 2016.á
 prilis2
 7.)a
 
természetess zemélyekneka
 s zemélyesa
 datokk ezelésetekintetébentörténőv édelmérőlé
 sa
 z
ilyena
 datoks zabadá
 ramlásáról,v alaminta
 9
 5/46/EKr endeleth
 atályonk ívülh
 elyezéséről
(ÁltalánosA
 datvédelmiR
 endelet–
 G
 eneralD
 ataP
 rotectionR
 egulaion( GDPR)) előírásainaké
 sa
 
hatályosM
 agyarjogszabályokbanfoglaltaknakm
 egfelelve. 
An
 yereményjátéklefolytatásáhozé
 sa
 h
 írlevelekk üldéséheztapadóa
 datkezelésektekintetében
aS
 zallas.huZ
 rt.a
 datkezelőnekm
 inősül( továbbiakban:A
 datkezelő).A
 datkezelőe
 lérhetőségei:
telefon:+
 363
 03
 442
 000,e
 -mail: p
 rivacy@szallas.hu. 
Adatkezelőa
 datkezelésifolyamatais oránb
 etartjaa
 h
 atályosjogszabályoke
 lőírásaité
 s
adatkezelésig
 yakorlatak ialakításakorm
 aradéktalanultiszteletbentartjaa
 m
 agánszemélyek
alapvetőjogainaké
 sm
 agánszférájánakv édelmét,k iemeltfigyelemmela
 zÁ
 ltalánosA
 datvédelmi
Rendelete
 lőírásaira. 
1.N
 yereményjátékbanv
 alór észvételhezk
 apcsolódóa
 datkezelés 
Aza
 datkezelésc éljaé
 sa
 k ezelta
 datokk öre 
Adatkezelőn
 yereményjátékots zervezw
 eboldalának,a
 za
 zonk eresztüln
 yújtotts zolgáltatások,
akciókismertségének,n
 épszerűsítéséneké
 rdekében. 
An
 yereményjátéklebonyolításas oránA
 datkezelőa
 zÖ
 nk övetkezőa
 dataith
 asználjafel: 
●
●
●

ajátékbanv alór észvételhezs zükséges,a
 felhasználóá
 ltala
 J átékrajelentkezéskor
megadotta
 lapadatok:n
 év,e
 -mail, 
foglalásia
 zonosító,a
 foglalásr észletei, 
nyerteslakcíma
 data. 

AJ átékbana
 za
 s zemélyv eszr észt,a
 kineka
 ze
 mailc ímérea
 foglalástörtént. 
Adatokatk izárólaga
 bbóla
 c élbólh
 asználjukfel,h
 ogya
 n
 yereményjátékota
 N
 yereményjáték
Szabályzatbanfoglaltaks zerintlebonyolítsuk,illetvea
 n
 yereménytp
 ostázzuka
 zÖ
 ns zámára. 
Aza
 datkezelésa
 zÖ
 ná
 ltalö
 nkéntesenm
 egadotth
 ozzájárulásona
 lapul( aza
 datkezelés
jogalapja),a
 melyfeljogosítm
 inketa
 J átéklebonyolítására.H
 ozzájárulásánakv isszavonása
eseténa
 dataith
 aladéktalanultöröljük.E
 bbena
 ze
 setbena
 játékbanv alór észvételen
 em
lehetséges. 
AJ átékbanr észtvevőka
 dataita
 J átéklebonyolításaa
 latttároljuk,a
 ztk övetőenk izárólaga
 
nyertesa
 dataitk ezeljük.A
 n
 yertesekn
 év,foglalásia
 zonosítóé
 se
 -mailc íma
 datáta
 s zámviteli
kötelezettségekteljesítéseé
 rdekébena
 2
 000.é
 viC
 .törvény1
 69.§-aa
 lapján8
 .é
 vv égéig
őrizzük. 
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Ak ezelta
 datokats ajátinformatikair endszereinkbentároljuk,a
 melyekhezk izárólagk ollégáink
férhetnekh
 ozzá. 
3.A
 datbiztonságrav
 onatkozór endelkezések 
Adataits zerződésesp
 artnerünk,a
 Z
 eroT
 imeS
 erviceK
 ft.( 2013P
 omáz,M
 ikszáthK
 álmánu
 tca
36/4.A
 dószám:2
 3386031-2-13C
 égjegyzéks zám:1
 3-09-147733)( továbbiakban:
Adatfeldolgozó)á
 ltalb
 iztosítotts zerverekentároljuka
 zE
 urópaiU
 nióban. 
Adatkezelős zervereia
 ze
 gyiklegnagyobbISO2
 7001tanúsítvánnyalr endelkezőinterneté
 s
clouds zolgáltatónálv annake
 lhelyezve,a
 kikg
 eoredundánsinfrastruktúrával,p
 árhuzamosank ét
fizikailage
 lkülönítetts zerverterembenm
 űködtetika
 s zolgáltatástá
 llandótechnikaié
 sb
 iztonsági
felügyeletm
 ellett.A
 s zerverekettűzfallalv édjüka
 zilletéktelenb
 ehatolóktól.A
 za
 datközpontjok
biztonságiő
 rökkelv édettek,a
 b
 eléptetésc sakm
 egfelelők ártyása
 zonosításu
 tánlehetséges.A
 z
adatközpontokc ímei:1
 132B
 udapest,V
 ictorH
 ugou
 tca1
 8-22.é
 s1
 138B
 udapest,V
 áciú
 t1
 88. 
Ah
 írlevélk üldős zolgáltatásm
 űködtetésébené
 sa
 h
 írleveleks zemélyres zabásában
szerződésesp
 artnerünk,a
 W
 anadisK
 ft.( székhelye:1
 112B
 udapest,B
 udaörsiú
 t1
 53.a
 dószáma:
14020362-2-43,c égjegyzékszáma:0
 1-09-885144)( továbbiakban:A
 datfeldolgozó)támogat
minket. 
Ah
 írlevélküldéss oránk ezelta
 datokb
 iztonságróla
 datfeldolgozókénta
 W
 anadisK
 ft.
gondoskodik.A
 W
 anadisK
 ft.M
 aileons zolgáltatásan
 yújtásánakb
 iztosításaé
 rdekébena
 G
 DPR
követelményeitk övetve- többekk özött- a
 za
 lábbilépésekettette: 
●
●
●

●
●

Ellenőrizteé
 se
 rősítetteb
 iztonságiinfrastruktúrájáté
 sg
 yakorlatait,a
 za
 datoktitkosítását,
azá
 tvitela
 lattia
 datok,a
 zinaktíva
 datok,a
 b
 iztonságim
 entések,a
 n
 aplózásoké
 s
biztonságir iasztásoke
 setében. 
Újk ockázatelemzésié
 sa
 datlekérdezésifolyamatotv ezetettb
 e. 
Anonimizálja,m
 ajde
 ztk övetőentörlié
 sa
 zö
 sszesa
 datot–
 k ivévea
 k orábbane
 mlített,a
 
leiratkozásb
 izonyításáhozs zükségesa
 datkört- ,a
 mennyibena
 felhasználóleiratkozik
vagya
 dataitörlésétk éri. 
Garantálja,h
 ogya
 n
 émeta
 datközpontokbann
 yújtotts zolgáltatásokm
 egfelelneka
 G
 DPR
kritériumainaké
 sISO2
 7001tanúsítvánnyalr endelkeznek. 
AM
 aileons zoftverénektulajdonosa( XqueueG
 mbH)á
 ltaln
 yújtotts zolgáltatásoka
 lehető
legnagyobbm
 értékbenm
 egfelelneka
 zISO-27001tanúsításbanleírte
 lőírásoknaké
 s
szabványoknak.A
 s zabványokk onvergenciájánaké
 steljesítésénekm
 unkafolyamataa
 z
ITILk eretrendszerena
 lapul. 

4.A
 zÖ
 ntm
 egilletőjogok 
Tájékoztatjuk,h
 ogyjogszabálya
 lapjána
 p
 rivacy@szallas.hu.email-címené
 rvényesíthetia
 zÖ
 nt
megilletőjogokat,a
 melya
 lapján- a
 jogszabálybanm
 egjelöltk eretekk özött- : 
a)h
 ozzáféréstk érheta
 zÖ
 nrőlk ezelts zemélyesa
 datokhoz,illetvem
 ásolatukhoz;( 15.c ikk) 
b)tájékoztatástk érheta
 za
 datkezelésfőbbjellemzőit( célja,k ezelta
 datokk öre,b
 evont
adatfeldolgozók,a
 datkezeléstartam)illetően;( 15.c ikk) 
c)b
 ármikorv isszavonhatjah
 ozzájárulását;( 7.c ikk( 3)) 
c)k érhetia
 zÖ
 nrev onatkozóp
 ontatlans zemélyesa
 datokindokolatlank ésedelemn
 élkül
helyesbítésétv agya
 h
 iányoss zemélyesa
 datokk iegészítését;( 16.c ikk) 
d)k érhetia
 zÖ
 nrev onatkozós zemélyesa
 datokindokolatlank ésedelemn
 élkülitörlését( 17.c ikk),
ha 
(i)a
 s zemélyesa
 datokram
 árn
 incss zükséga
 1
 .é
 s2
 .p
 ontokbanm
 egjelöltc élokból( szakmai
anyagokr endelkezésreb
 ocsátása,h
 írlevelekk üldése); 
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(ii)Ö
 nv isszavonjaa
 h
 ozzájárulását,é
 sa
 továbbia
 datkezelésnekn
 incsm
 ásjogalapja; 
(iii)Ö
 ntiltakozika
 h
 írlevelekk üldésee
 llen; 
(iv)a
 dataik ezelésejogellenesentörtént; 
Nemleheta
 za
 datokattörölni,h
 ajogiigénye
 lőterjesztéséhez,é
 rvényesítéséhez,illetve
védelméhezs zükséges. 
e)k érhetia
 za
 datokh
 asználatánakk orlátozását( 18.c ikk),h
 a: 
(i)Ö
 nv itatjaa
 s zemélyesa
 datokp
 ontosságát- e
 ze
 setbena
 k orlátozása
 rraa
 zidőtartamra
vonatkozik,a
 melylehetővéteszi,h
 ogye
 llenőrizzüka
 s zemélyesa
 datokp
 ontosságát; 
(ii)a
 za
 datkezelésjogellenes,Ö
 ne
 llenzia
 za
 datoktörlését,é
 se
 helyettk éria
 zok
felhasználásánakk orlátozását; 
(iii)m
 árn
 incss zükségünka
 s zemélyesa
 datokraa
 datkezelésc éljából,d
 eÖ
 nigénylia
 zokatjogi
igényeke
 lőterjesztéséhez,é
 rvényesítéséhezv agyv édelméhez;v agy 
(iv)Ö
 ntiltakozotta
 za
 datkezelése
 llen- e
 ze
 setbena
 k orlátozása
 rraa
 zidőtartamrav onatkozik,
amígm
 egállapításran
 emk erül,h
 ogyjogosindokainke
 lsőbbségeté
 lveznek-ea
 zÖ
 njogos
indokaivals zemben; 
f),k érhetia
 zt,h
 ogya
 zÖ
 nrev onatkozó,Ö
 ná
 ltalm
 egadotta
 datokats zélesk örbenh
 asznált,
géppelo
 lvashatóformátumbanm
 egkapjav agym
 ásika
 datkezelős zámárak özvetlenül
továbbítsuk( 20.c ikk); 
g)tiltakozhath
 írlevelekk üldésee
 llen–
 a
 tiltakozástk övetőene
 c élbóla
 datain
 emk ezelhetők(21.
cikk( 2)-(3)); 
h)tartózkodásih
 elye,m
 unkahelyev agya
 v élelmezettjogsértésh
 elyes zerintifelügyeleti
hatóságnále
 ljárástk ezdeményezhet( 77.c ikk). 
Magyarországona
 felügyeletih
 atósága
 N
 emzetiA
 datvédelmié
 sInformációszabadságH
 atóság.
(Budapest,1
 125,S
 zilágyiE
 rzsébetfasor2
 2/c.,ü
 gyfelszolgalat@naih.hu) 
Jogséreleme
 seténlehetőségev antovábbáa
 za
 datkezelővelv agya
 za
 datfeldolgozóval
szembenp
 erese
 ljárástindítania
 za
 datkezelőv agya
 za
 datfeldolgozótevékenységih
 elyes zerinti
tagállamb
 írósága,v alaminta
 zÖ
 ntartózkodásih
 elyes zerintilletékestörvényszéke
 lőtt. 
AzÖ
 nm
 egkereséséret ájékoztatásk
 érésee
 setén- a
 zonosítástk
 övetően- legfeljebb3
 0
naponb
 elül,a
 m
 egadotte
 lérhetőségenv
 álaszolunk. 
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