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I. Bevezetés 

1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató célja a Borsodfesték Kft. 

weboldalán (www.borsodfestek.hu), valamint a Borsodfesték Kft. Facebook oldalán az 

olvasók által önkéntes hozzájárulással megadott, a Borsodfesték Kft. hírlevél, illetve 

árajánlat kiküldéséhez, valamint nyereményjátékhoz kapcsolódó adatok tárolására és 

kezelésére vonatkozik. 

1.2. A Borsdofesték Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során 

fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések 

betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  

1.2. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden 

esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget 

téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  

1.3. A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került 

kialakításra: 

http://www.borsodfestek.hu/


 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről  

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól  

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról  

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) 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  

1.4. Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy 

ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a 

jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított 

szabályzatot nyilvánosan közzéteszi. 

II. Értelmező rendelkezések 

2.1. Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel 

bírnak: 

 Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 

természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.  

 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, 

amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 

beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes 

műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  

 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.  

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált 

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

Adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 

művelet vagy a műveletek öszszessége, így különösen gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 

továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 



megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése.  

 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele.  

 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

 Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 

többé nem lehetséges.  

 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából.  

 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.  

 Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése.  

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a mű- veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adaton végzik.  

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.  

 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.  

 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.  

 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára 

az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés 

alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

állampolgárával azonos jogállást élvez.  

 Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Adatvédelmi 

incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

III. Adatkezelési alapelvek 

3.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt 

törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 

önkormányzat rendelete elrendeli.  



3.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  

3.3. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző 

adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény 

azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve 

teljesülnek.  

3.4. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától 

függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor 

továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé 

teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során 

biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  

IV. Személyes adatkezelésére vonatkozó 
szabályok 

4.1. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás 

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő 
partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek érdeklődés, ajánlatkérés esetén a 
Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont 
használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges. 
 

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám, email cím 
 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs 
önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a.  
 

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner hozzájárulásának 
visszavonásáig. 

 
4.2. Közösségi oldalak adatkezelése 

 

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, havi 
akcióinak, álláslehetőségeinek, céggel kapcsolatos újdonságainak bemutatása. 
 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs 
önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes 
hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal 
lájkolásával. 
 



Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. 
Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a 
facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. 
(http://www.facebook.com/about/privacy) 

 
4.3. Hírlevél feliratkozás 

 
Az adatkezelés célja: A Társaság az újdonságokról, új ajánlatokról, és akciókról 

hírlevelet küldhet azon ügyfelek számára, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. 
 
Kezelt adatok köre: név/cégnév, email cím 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes 
hozzájárulása. 

 
Az adatkezelés időtartama: A regisztrált ügyfél hozzájárulásának visszavonásig. 
 
4.4. Nyereményjáték, promóció 

 
Az adatkezelés célja: A Társaság a vállalkozás népszerűsítése érdekében 

marketing tevékenysége keretében a közösségi oldalakon, illetve kereskedelmi 
egységében személyesen nyereményjátékot, promóciót indíthat, melynek célja a 
Társaság magas szintű ismeretségének elérése. 

 
Kezelt adatok köre: név/cégnév, cím, email cím, telefonszám 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs 

önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes 
hozzájárulása. 

 
Az adatkezelés időtartama: Direkt marketing hozzájárulás esetében a felhasználó 

hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 24 hónapig. 
 

V. Felhasználó jogai, érvényesítésének 
lehetőségei 

5.1. Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől 
péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, 
továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. 

 
 Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 

napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő 
által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az 
adatkezelő módosítja. 

 
 

http://www.facebook.com/about/privacy


5.2. Az adatkezelő a személyes adatot törli ha: 
 
 a kezelése jogellenes, az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem 

orvosolható; 
 az érintett kéri; 
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott ideje lejárt; 
 ezt bíróság vagy hatóság elrendelte. 

 
5.3. A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett 

zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján 
feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 
adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró 
adatkezelési cél. 
 

5.4. Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés 
céljához szükségesek átadhatja: 
 

 jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére; 
 a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 

bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság 
részére; 

 egyéb törvényi rendelkezések értelmében. 
 

5.5. Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló 
döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben 
meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a 
határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

 
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt 

ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, 
törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett 
tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására kötelezheti. 
 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet 
nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 
 

 Miskolci Törvényszék: 3525 Miskolc, Dózsa György út 4. 
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C. 
 Borsodfesték Kft: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 5. 

 


