
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓK, ÁLLÁSRA 
JELENTKEZŐK SZÁMÁRA 

 
 
Kedves Álláskereső, leendő Munkatársunk! 
 
Örömmel vesszük érdeklődését a MOLINO Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság és az általunk a Spauza Egészség- és Rendezvényházban történő munkavégzésre 
meghirdetett, illetve a Spauza Egészség- és Rendezvényházban betölthető állások iránt.  
 
A MOLINO Kft. rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, 
felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását. 
 
Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az álláskeresés céljából elküldendő személyes adatai 
kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai 
intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  
A tájékoztatás további célja, hogy elősegítse az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság 
követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a 
továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályainak megfelelően.  
 
Fontos kiemelni, hogy Önt (a továbbiakban: Ön vagy Érintett) az adatkezelés során törvényileg biztosított 
jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen 
tájékoztató a MOLINO Kft. által történő adatkezelésre vonatkozik. 
 
Kérjük, hogy a pályázatának, önéletrajzának megküldése előtt figyelmesen olvassa végig és amennyiben 
adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő 
jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: 
 
Név: Dudás-Szabó Tünde 
 
E-mail: spauza@spauza.hu 
Postai cím: 2000 Szentendre, Sas utca 11. 
 
1.) KIK AZ ADATKEZELŐ?  
 

MOLINO Reklámügynökség Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 87. 
Postai cím: 2000 Szentendre, Sas utca 11. 
E-mail: spauza@spauza.hu 
 

 
2.) MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYOZÁS?  
 

a.  Jelen tájékoztató a meghirdetett vagy betölthető állásainkra jelentkezők, illetve az önként, 
álláshirdetés nélkül önéletrajzukat illetve pályázatukat megküldők adatai kezelésének, valamint az 
állások betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamat során megvalósuló adatkezelések szabályait 
határozza meg. 

 
b. A következő csatornákon keresztül hirdetjük meg a betölthető állásainkat és fogadjuk a 

jelentkezését:  

• online hirdetés  
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• újsághirdetés  
• munkaügyi hivatal 
 

3.) MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?  
 

3.1. A meghirdetett állásainkra történő jelentkezés és annak elbírálása során az Ön által elektronikusan, 
vagy papír formában elküldött önéletrajzban vagy más módon megadott alábbi személyes adatokat 
kezeljük: 

• személyes adatok: név; lakcím; születési év; állampolgárság; nem; telefonszám; fénykép. 
• tanulmányok, ismeretek: végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja; 

jogosítvány típusa, megszerzés ideje; IT ismeret, certifikáció; nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés 
ideje; egyéb szakmai ismeretek. 

• munkatapasztalat: foglalkoztató cég neve; munkakör megnevezése; munkavégzés címe; 
foglalkoztatás ideje; munkakör leírása; 

• Pályázóról készített Adatkezelői jegyzetek, megállapítások, feljegyzések. 
 

3.2.  Kizárólag olyan különleges adatokat gyűjtünk az Ön írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott 
munkakör betöltéséhez szükségesek (például: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos 
egészségügyi adatok). Amennyiben az Ön által megadott adatok között van olyan különleges adat, ami 
a munkakör betöltéséhez nem szükséges, haladéktalanul töröljük. 
 

3.3.  Tájékoztatjuk, hogy a pályáztatás során a meghirdetett állásra jelentkező közösségi médiában 
(LinkedIn vagy más üzleti, munka közösségi média felületen) megjelenített nyilvános, bárki számára 
hozzáférhető, nem korlátozott hozzáférésű adatait megtekintjük. Az ún. korlátozottan nyilvános 
adatokra (például zárt csoportban közzétett adatok a csoport más tagja által történő megszerzése 
révén) vonatkozó adatkezelést nem végzünk. 
Kizárólag azokat az adatokat nézzük meg ebben a körben, amelyek az adott álláspályázat kapcsán 
lényegesnek és relevánsnak minősülnek. 
A közösségi oldalon nyilvánosan végzett tevékenységét megismerhetjük, abból következtetést 
vonhatunk le, de bárminemű további adatkezelést nem végzünk, illetve a profiloldalát nem tároljuk el 
és nem továbbítjuk. 

 
4.) HOGYAN VESSZÜK FEL AZ ADATOKAT ÉS MIRE FIGYELÜNK A 

TÁJÉKOZTATÁSKOR?  
 
a. Személyes adatok felvétele, az Ön tájékoztatása 

 
A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – a lent meghatározott eseteken kívül – kizárólag 
az ott meghatározott célok valamelyikével összefüggésben, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése 
esetén kezeljük (adatkezelés jogalapjai): 
 

- Ön hozzájárulása; 
- jogszabály kötelező rendelkezése, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében; 
- szerződés teljesítése érdekében, amennyiben az egyik fél Ön, vagy annak megkötését megelőzően 

az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben; 
- természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében; 
- adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, kikéve, ha az Ön érdekei 

vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek, különösen, ha az Érintett gyermek. 
 
A megadott céllal összefüggésben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a cél eléréshez 
feltétlenül szükséges adatokat, illetve az egyes személyes adatokat célonként elkülönítetten kezeljük. 
 
Amennyiben a személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre, úgy Önt tájékoztatjuk: 
 



- a kezelt adatokról; 
- adatkezelő, valamint képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről; 
- személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról; 
- adatok címzettjeiről, illetve ezek kategóriáiról; 
- adott esetben harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, tovább 

a Bizottság megfelelőségi határozatáról vagy ennek hiányáról, illetve megfelelő garanciákon, 
kötelező vállalati szabályokon, vagy a kockázatokról való tájékoztatás utáni hozzájáruláson alapuló 
adattovábbításról; 

- adatok tárolásának időtartamáról; 
- hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás és adathordozhatóság jogáról; 
- felügyeleti hatósághoz címzett panasz jogáról; 
- automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról. 

 
Amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, úgy az adatkezelésről Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá: 
 

- a vonatkozó, az adatkezelést kötelezővé tevő jogszabályról; 
- a jogorvoslati lehetőségekről. 

 
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés megkezdése előtt Önt 
előzetesen tájékoztatjuk továbbá: 
 

- az adatkezelés pontos céljáról; 
- hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről (azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

korábbi, jogszerű adatkezelés jogszerűségét); 
- a jogorvoslati lehetőségekről valamint 
- hozzájárulást kell kérni az adatkezeléshez. 

 
Amennyiben az adatkezelés a mi vagy harmadik fél jogos érdekein alapul, úgy az adatkezelés megkezdése 
előtt Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá a mi vagy harmadik fél jogos érdekéről. 
 
Eljárás a nem közvetlenül Öntől felvett személyes adatok esetében: 
 
Amennyiben a személyes adat nem az Ön részéről került átadásra, vagy az nem állapítható meg kétséget 
kizáróan, úgy az alábbiak szerint járunk el.  
 
Források, ahonnan az Ön adatait megkaphatjuk: 

profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság 
Postacím, székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet 
Telefon: +36 (1) 224-2070 
Honlapcím: www.profession.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@profession.hu 
Ügyfélszolgálat: https://www.profession.hu/ugyfelszolgalat 
Adatvédelmi tisztviselő: p2m Informatika Kft. 
E-mail: adatvedelem@profession.hu 

 
Adatok, amelyeket, mint címzettek kapunk: pályázat teljes anyaga és a hozzá csatolt egyéb dokumentum 
adatai. 
Adattovábbítás célja: Adatkezelő által meghirdetett állás betöltése, pályáztatás lefolytatása, kapcsolattartás az 
Érintettel az állás betöltése céljából. A személyes adatok a Pályázó önkéntes hozzájárulása jogalapon 
(GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pont), míg a különleges adatok a Pályázó kifejezett hozzájárulása jogalapon 
(GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pont és 9. cikk (2) a) pont) kerülnek továbbításra hozzánk elektronikusan. 
Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak. 
 
Amennyiben a megküldött személyes adatokból az adatkezelésre jogosult meg tudja állapítani az Ön 
elérhetőségét, úgy ezen elérhetőségen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a személyes adatok 
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megérkezésétől számított 1 hónapon belül, míg kapcsolattartás céljára használt személyes adatok esetében 
az első kapcsolatfelvételkor, míg ha a személyes adatok más címzett részére is átadásra kerülnek, úgy 
legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor az Ön rendelkezésére bocsátjuk a következő 
információkat: 
 

- a személyes adatok megküldésével összefüggő célhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót, amely 
legalább a jelen pont szerinti információkat tartalmazza; 

- amennyiben a nálunk érvényben lévő utasítások, eljárások vagy más szabályok szerint a személyes 
adatok ezen céltól eltérő további célból is adatkezelést folytatunk, úgy az ezen adatkezeléssel 
kapcsolatos tájékoztatást is; 

- a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 
forrásokból származnak-e. 

 
A jelen pontban foglaltakat nem kell alkalmaznunk, ha és amilyen mértékben:  
 

- Ön már rendelkezik a fenti információkkal;  
- a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényelne, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség teljesítése valószínűsíthetően 
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését; 

- az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről 
rendelkezik; vagy  

- a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség 
alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 

 
A fenti felsorolás második szerinti eseteiben az akadály elhárulása után haladéktalanul tájékoztatjuk Önt az 
adatkezelésről. Amennyiben Ön közvetlenül nem tájékoztatható, de a tájékoztatás megadása nem 
veszélyeztetné az adatkezelés célját, úgy a tájékoztatást nyilvánosan közzétesszük a honlapunkon. 
 
A szerződésekben, vagy a szerződések teljesítése során a birtokunkba került személyes adatokra is jelen 
pontot alkalmazzuk. 
 
 
5.) AMENNYIBEN KONKRÉT ÁLLÁSRA JELENTKEZIK, MILYEN CÉLBÓL ÉS 

MEDDIG KEZELJÜK AZ ADATAIT?  
 

5.1. Az adatkezelés célja: 
• a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban való kapcsolattartás; 
• az állásajánlatokkal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása; 
• munkaviszony létrehozása. 

 
5.2.  Álláshirdetésre jelentkezés esetén a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így 

konkrét állásajánlat esetén az adott állásra kiválasztott pályázó belépéséig, illetve addig kezeljük, amíg 
nem kéri adatai törlését vagy vonja vissza hozzájárulását. 
 

5.3. Amennyiben a kiválasztási eljárás során vagy azt követően ehhez külön hozzájárul, az önéletrajzát a 
konkrét állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lezárását követően is – a hozzájárulásának 
visszavonásáig vagy törlési kérelméig – megőrizzük annak érdekében, hogy később is közvetíteni 
tudjunk érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatot. 
 

5.4. A konkrét pályázat lezárását követően minden esetben értesítjük, nemleges válasz, sikertelen pályázat 
esetén is. Amennyiben papír alapon juttatta el nekünk a pályázatát, kérése esetén a benyújtott pályázati 
anyagot visszaküldjük. 

 



 
6.) AMENNYIBEN ÁLTALÁNOS ÉRDEKLŐDÉSSEL KÜLDI EL PÁLYÁZATÁT, 

MILYEN JOGALAPON ÉS HOGYAN KEZELJÜK AZ ADATAIT?  
 

6.1. Amennyiben nem konkrét állásajánlatra jelentkezik, személyes adatai kezelése jelen tájékoztatás 
ismeretében adott önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásán alapul. 
 

6.2. Amennyiben nem konkrét álláspályázatra jelentkezik, vagy nem jelentkezik konkrét álláshirdetésünkre, 
írásban tájékoztatjuk az adatkezelés körülményeiről/az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről. 
Kérjük, 24 órán belül igazolja vissza az adatkezelési feltételek elfogadását, egyéb esetben a megküldött, 
vagy más csatornán tudomásunkra jutott adatokat töröljük. 
 

 
7.) MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT ÉS MI TÖRTÉNIK HA NEM 

JÁRUL HOZZÁ AZ ADATKEZELÉSHEZ? 
 

7.1. Amikor Ön beküldi hozzánk a pályázatát, akkor a személyes adatainak a kezelése az Ön jelen 
tájékoztatás ismeretében adott önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásán 
alapul. 
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő elérhetőségei egyikéhez címzett írásbeli 
kérelemmel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás tekintetében további információkat olvashat a 
jelen tájékoztató elfeledtetéshez való jog alcím alatt. 
 

7.2. A közösségi médiában (LinkedIn vagy más üzleti, munka közösségi média felületen) megjelenített 
nyilvános, bárki számára hozzáférhető, nem korlátozott hozzáférésű adatai tekintetében az adatkezelés 
jogalapja a MOLINO Kft. jogos érdeke, amely az GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapul. A hivatkozott 
rendelkezésnek való megfelelés érdekében elvégeztük az érdekmérlegelés tesztet, melynek 
eredményeképpen a következőket állapítottuk meg: 
• Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az általa betöltendő állásra a 

legmegfelelőbb munkaerő kiválasztásához; 
• Az adatkezelés célja kizárólag az aktuális betöltendő állással kapcsolatosan a pályázó Érintett 

alkalmasságának megismerése az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából; 
• Adatkezelő az Érintett közösségi médiában (LinkedIn vagy más üzleti, munka közösségi média 

felületen) megjelenített nyilvános, bárki számára hozzáférhető, nem korlátozott hozzáférésű 
adatait megtekintheti.  

• Adatkezelő az ún. korlátozottan nyilvános adatokat (például zárt csoportban közzétett adatok 
a csoport más tagja által történő megszerzése révén) nem ismeri meg, ezirányú adatkezelés nem 
végez. 

• Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat ismeri meg ebben a körben, amelyek az adott 
álláspályázat kapcsán lényegesnek és relevánsnak minősülnek. 

• A pályázó Érintett közösségi oldalon nyilvánosan végzett tevékenységét Adatkezelő 
megismerheti, abból következtetést vonhat le, de Adatkezelő bárminemű további adatkezelést 
nem végez, illetve az Érintett profiloldalát nem tárolja el és nem továbbítja. 

• A pályázó Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza 
az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló 
adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon 
eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen tájékoztatóban megjelölt – cél elérése 
érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a közösségi médiába történő kizárólag 
publikus adatok terén történő betekintés jelen tájékoztatóban meghatározott módon történő 
alkalmazása a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így 
megfelel a szükségesség és arányosság követelményének.  

• A fentiek alapján Adatkezelő megítélése szerint a jelen pont szerinti Érintetti adatkezelés 
alkalmazása megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági 
követelményeknek. 



 
7.3. A mi felelősségünk, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési szabályokról tájékoztassuk és a 

személyes adatai jogszerű átadása érdekében a hozzájárulását beszerezzük. Amennyiben a 
hozzájárulásának beszerzésére nem kerül sor, a személyes adatait töröljük. 

  
7.4.  A jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük személyes adatait. 

 
7.5. Ha Ön úgy dönt, hogy nem adja meg az adatait, illetve hozzájárulását az adatkezeléshez, úgy nem 

tudjuk Önt figyelembe venni általunk kínált állás kapcsán. Amennyiben nem járul hozzá, hogy az 
adatkezelést a konkrét meghirdetett állás betöltése után is kezeljük, úgy nem áll módunkban a későbbi 
esetleges állásüresedés során Önt megkeresni, és az állást felkínálni Önnek. 

 
8.) KIK JOGOSULTAK MEGISMERNI A SZEMÉLYES ADATAIT?  

 
A személyes adataihoz kizárólag az adatvédelemért felelős, Adatkezelő vezetése, illetve azon 
munkavállalóink férhetnek hozzá, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban 
eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek, valamint az általunk igénybe vett adatfeldolgozók 
jogosultak a hatályos jogszabályok szerint. 
 
Adatkezelő részéről: 

• Adatkezelő vezetése, pályázó Érintett felvételéről döntő, Adatkezelő IT munkatársai 
• Adatvédelmi kapcsolattartó 
• adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési 

jogosultsággal rendelkező munkavállalók 
 
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:  
 
E-mail kommunikáció: 
 
Amennyiben Adatkezelő e-mailen tartja a kapcsolatot az Érintettel, úgy az alábbi adatfeldolgozó szerverén 
kerülnek tárolásra az elektronikus levelezéssel kapcsolatos adatok: 

 
Google Workspace 
 
Google Cloud EMEA Limited 
Velasco 
Clanwilliam Place 
Dublin 2 
Ireland 
 
https://policies.google.com/terms 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

 
adatok: teljes elektronikus levelezés (név, e-mailcím, megszólítás, e-mail tartalma, csatolmányok); 
cél: tárhelyszolgáltatás (felhő szolgáltatás), adattárolás, levelezés szoftveres környezetének biztosítása; 
 
Papír alapú kommunikáció 
 

• Magyar Posta 
weboldal: www.posta.hu 
levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc, 
faxon: a 06-46-320-136 számon, 
e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen, 
telefonon: a 06-1-767-8282 számon nevének és címének megadásával, 
személyesen: a Magyar Posta Zrt., X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt 
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adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu 
 
adatok: címzett neve és címe;  
cél: papír alapú kapcsolattartás céljából; 
hozzáférés ideje: A személyes adatokat a küldemény felvételét, azaz a postára adását követő naptári év végéig 
kezelik, kivéve, ha a 2012. évi CLIX. a postai szolgáltatásokról szóló törvény (továbbiakban: Postatv.) eltérő 
határidőt állapít meg, vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek, vagy a postai küldemény címzettjének 
rendelkezése ettől eltér. Ha például 2017. október 8-án feladott az érintett egy tértivevényes levelet, akkor a 
levél feladásával, kézbesítésével kapcsolatos adatokat a Magyar Posta Zrt. alapvetően 2018. december 31-ig 
kezeli. A feladó, de a címzett is kérheti azonban, hogy a rá vonatkozó adatokat ennél tovább kezelje. Ha a 
szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági 
eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a Magyar Posta Zrt. az adatot a jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli. 
További, a Magyar Posta adatkezelésére vonatkozó adatkezelési információért olvassa el a 
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato-t. 
 
Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen 
tájékoztató módosításával tájékoztatjuk. 
 
Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Ön kifejezett hozzájárulásával adunk át harmadik 
személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. 
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve más Adatkezelők részére az Ön adatait nem 
továbbítjuk. 
 
9.) HOL KEZELJÜK AZ ADATAIT?  

 
Papír alapú/elektronikus: 2000 Szentendre, Sas utca 11. 
 
 
10.) MILYEN JOGAI VANNAK?  
 
TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ 
 
Kérésére tájékoztatást adunk (spauza@spauza.hu e-mail címen, vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas 
utca 11. postai címen) arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytatunk-e adatkezelést, és amennyiben 
igen, hozzáférést adunk Önnek a személyes adataihoz, valamint tájékoztatjuk Önt a következő 
információkról: 
 

• az adatkezelés célja(i); 
• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái; 
• személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i); 
• az adatkezelés tervezett időtartama; 
• jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a 

személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; 
• a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga; 
• az adatok forrása; 
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen 
jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következménnyel jár; 

• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 
 
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által 
kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.  
 
Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel 
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a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre, észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő 
intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket terheli. 
Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 
formátumban kell rendelkezésre bocsátanunk, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
Kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 
hónapon belül (amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 
további két hónappal meghosszabbítható; a meghosszabbításról a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk), közérthető formában megadni a 
tájékoztatást.  
 
Ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a 
GDPR 11. cikke sérelme nélkül további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérhetjük. 
A GDPR 11. cikke szerint, ha azok a célok, amelyekből a személyes adatokat kezeljük, nem vagy már nem 
teszik szükségessé az Ön azonosítását, nem vagyunk kötelesek kiegészítő információkat megőrizni, 
beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsuk Önt, hogy megfeleljünk a GDPR 
rendeletnek. Ha ezekben az említett esetekben bizonyítani tudjuk, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy azonosítsuk Önt, erről lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatjuk. Ilyen esetekben az Ön jogaira 
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak, kivéve, ha abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, 
az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt. 
A kérelem teljesítése akkor tagadható meg, ha bizonyítjuk, hogy Önt nem áll módunkban azonosítani. 
 
Kezelt adatok helyesbítése 
 
Jogosult kérni az spauza@spauza.hu e-mail címre, vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas utca 11. postai 
címen pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes 
adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével személyazonosságának igazolásával. A helyesbítést 
indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük a nyilvántartásunkban, és ennek megtörténtéről írásban értesítjük. 
 
 
Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog) 
 
Kérelmezheti (spauza@spauza.hu e-mail címen, vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas utca 11. postai 
címen), hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük azt Önre vonatkozó személyes adatokat. Kötelesek 
vagyunk a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon 
kezeltük; 

b) visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 
c) tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 
e) a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölnünk kell, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennünk az észszerűen elvárható 
lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az érintett személyes adatait kezelő 
adatkezelőket, hogy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
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• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
 

Adatkezelés korlátozása 
 
Jogosult arra (spauza@spauza.hu e-mail címen, vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas utca 11. postai 
címen), hogy kérésére a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozzuk az adatkezelést, ha 
az alábbiak valamelyike teljesül: 
 

• Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

• már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai 
Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
Amennyiben a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatjuk. 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Minden olyan címzettet tájékoztatunk a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés 
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Jogosult arra (spauza@spauza.hu e-mail címen, vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas utca 11. postai 
címen), hogy az Önre vonatkozó, Ön által 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 akadályoznánk, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 
 

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
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Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez illetve elfeledtetéshez való jogot. Az 
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
Abban az esetben tiltakozhat (spauza@spauza.hu e-mail címen, vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas 
utca 11. postai címen) személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 
 

• közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges; 

• a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
 
Tiltakozása esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a személyes 
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e 
célból nem kezelhetők. 
 
Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül 
tájékoztatjuk a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról 
a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. 
Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 
megadni, kivéve, ha azt másként kéri. 
 
Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell 
biztosítani. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, 
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 
adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján 
történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket terhel. 
 
Bírósághoz fordulás joga 

Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó 
tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz 
fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai 
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
 A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 
is megindíthatja. 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett 
pernyertessége érdekében beavatkozhat. 
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Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően 

Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó 
adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető 
jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal - ha az Érintett egy adatkezelőnél több 
nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. 
Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója 
annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek 
esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint - ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt 
vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya 
alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében 
megillető jogokat érvényesíteni az Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés 
szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. 
Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen az Adatkezelővel szembeni, 
valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során az Infotv. által az Érintett részére megállapított jogok 
illetik meg és kötelezettségek terhelik. 
Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal 
vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és a adott esetben közeli hozzátartozói 
minőségét - közokirattal igazolja. 
Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a 
kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a nyilatkozatában megtiltotta. 
 
11.) PROFILAKOTÁS ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 
 
Profilalkotást és automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk. 
 
12.) ADATBIZTONSÁG 
 
Elkötelezettek vagyunk, hogy gondoskodjunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy 
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden 
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a hozzájárulása alapján továbbítjuk vagy átadjuk, felhívjuk, hogy 
eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. 
 
Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag 
mi, valamint alkalmazottaink, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat 
harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át. 
 
Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve 
semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő 
munkavállalóink részére előírjuk.  
 
Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak online térben, e-mailben történő megadása esetén – 
annak ellenére, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére 
korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezünk –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem 
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése 
esetén nem vagyunk felelősek ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy Önnek 
ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait 
harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő 
internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki. Legyen körültekintő, hogy idegenek 
a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani. 
 



 
13.) HOGYAN KEZELJÜK AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEKET?  
 
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az általunk kezelt, továbbított, tárolt vagy 
feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi.  
 
Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra 
jutott, kötelesek vagyunk bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) 
részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a 
bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat 
pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő 
bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza: 
 

• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma és 
kategóriája; 

• adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége; 
• az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények; 
• a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket. 

 
Az adatvédelmi incidens észlelését követően, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár úgy indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az 
adatvédelmi incidensről a honlapunkon keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott 
adatokat kell tartalmaznia és világosan és közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét. 
 
Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 
érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
 

• az érintett személyes adatok köre; 
• az érintettek köre és száma; 
• az adatvédelmi incidens időpontja; 
• az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai; 
• az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések. 

 
A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrizzük meg. 
 
 
14.) MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK JOGAI ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ?  
 
Mindent elkövetünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, 
amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a spauza@spauza.hu e-mail címre, 
vagy a MOLINO Kft. 2000 Szentendre, Sas utca 11. postai címre. 
 
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok 
szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél  
 

• NAIH (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 
1400), 

•   Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szemben bírósághoz fordulás esetén az Érintett a Polgári 
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától 
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és a pertárgyértéktől függően az alperes székhelye szerinti törvényszékhez vagy 
járásbírósághoz/kerületi bírósághoz fordulhat,  
illetve az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani). 
 

15.) EGYÉB 
 
Jelen tájékoztatóra a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései, valamint GDPR az irányadó.  
 
Budapest, 2022. május 2. 

 
   MOLINO Kft. 

                 Adatkezelő 
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