
Adatkezelési Tájékoztató 
HATÁLYOS: 2021.03.07. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, a www.xpatconsulting.hu ügyfelei, partnerei,        

megrendelői, szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek vagy egyéb érintettek tájékoztatása         

személyes adataik kezelését illetően.  

Az Adatkezelési Tájékoztató összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU)            

2016/679 rendelet (2016. április 27.) természetes személyeknek a Személyes Adatok          

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a            

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), melyre a          

továbbiakban GDPR-ként hivatkozunk. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak,        

úgy mint: Személyes Adat, Érintett, Adatkezelés, Profilalkotás, Adatkezelő, Adatfeldolgozó,         

Adatfeldolgozás, Címzett, Harmadik Fél, Adatvédelmi Incidens, Adatkezelési jogszabályok,        

Felügyeleti hatóság, Különleges adat, Vállalkozás, és egyéb fogalmak definíciói megfelelnek          

a GDPR 4. cikk által megfogalmazott definícióinak. 

Az Adatkezelő neve és elérhetőségei 

Adatkezelő: Hartmann András Egyéni Vállalkozó 

Székhely és levelezési cím: 8411 Veszprém, Kőalja utca 12. 

E-mail: info@xpatconsulting.hu 

Web: www.xpatconsulting.hu (mostantól weboldal) 
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Az Adatkezelés alapelvei 

Az Adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az         

adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a Személyes          

Adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a           

célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. Az        

Adatkezelő nem használja fel a Személyes Adatokat olyan célra, amely          

összeegyeztethetetlen azzal a céllal, amelyből azokat eredetileg gyűjtötte, kivéve, ha az           

Érintett kifejezetten hozzájárul a további felhasználáshoz.  

Az Adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy az           

Érintettek Személyes Adatait biztonságos, a GDPR által előírt módon kezelje. 

Az Adatkezelő fentieknek megfelelően alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki          

szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit. Az Adatkezelő adatkezeléseivel       

kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Adatkezelő        

weboldalán.  

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintett Személyes Adatainak védelmében, kiemelten         

fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az          

Adatkezelő a Személyes Adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,           

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  

Az Adatkezelés célja 

Az Adatkezelés minden esetben egy konkrét cél megvalósítása érdekében történik. Az           

Adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis a célhoz kötöttség elve              

alapján az egyes Személyes Adatokat csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig             

lehet kezelni. Az Adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő a tevékenysége minden          

fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni            
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tudja.  

Az Adatkezelés céljának változása: A Személyes Adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától           

eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az Adatkezelés           

összeegyeztethető az Adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a Személyes Adatokat         

eredetileg gyűjtöttük. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön            

jogalapra, mint amely eredetileg lehetővé tette a Személyes Adatok gyűjtését. 

Az Adatkezelés jogszerűsége 

Az Adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján: 

a) az Érintett hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét           

célra is;  

b) az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

i)  az Érintett az egyik fél,  

ii) az Adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére         

történő lépések megtételéhez szükséges;  

c) az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez        

szükséges;  

d) az Adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú          

érdekeinek védelme miatt szükséges;  

e) az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány         

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az Adatkezelés az Adatkezelő vagy egy Harmadik Fél jogos érdekeinek          

érvényesítéséhez szükséges. 
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Gyermekek adatai 

16 éven aluli személy nem léphet kapcsolatba az Adatkezelővel és nem kérhet ajánlatot             

ilyen módon, és a weboldal által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez sem járulhat hozzá,            

tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az Adatkezeléshez történő             

hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének      

engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát           

és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. 

Különleges adatok kezelése 

Az Adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott Különleges Adatot a GDPR 9.            

cikk (2) bekezdés a) pontja alapján kizárólag akkor kezeli ha az Érintett írásban hozzájárul              

az Adatkezeléshez. Ha az ilyen jellegű adat az Adatkezelő tudta nélkül került az Adatkezelő              

bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből. 

Személyes Adatok kezelése az Adatkezelőnél 

Az Adatkezelés céljai mellett feltüntetjük a kezelt Személyes Adatok körét, az Adatkezelés            

jogalapját, az Adatkezelés időtartamát és az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges         

következményét is. Amennyiben nincs külön feltüntetve, a Személyes Adatok forrása          

minden esetben a kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintett, jogi személy esetén a          

természetes személy kapcsolattartó.  

Az Adatkezelő az alábbi célokból kezelheti az Érintettek adatait: 

Kapcsolatfelvétel 

Az Adatkezelés célja: Amennyiben az Érintett információkérés céljából veszi fel a           

kapcsolatot az Adatkezelővel, az alább felsorolt adatok ahhoz szükségesek, hogy az           

Adatkezelő vissza tudjon jelezni az Érintett számára. 
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Kezelt Személyes Adatok köre: Név, e-mail cím, jogi személy esetén a természetes            

személy kapcsolattartó neve, és e-mail címe, illetve az üzenet tárgya és szövege. 

Az Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. 

Az Adatkezelés időtartama: A kezelt Személyes Adatok a kapcsolatfelvételt követően          

legfeljebb 6 hónap után törlésre kerülnek, amennyiben nem történik egyéb olyan esemény            

(például szolgáltatás megrendelése, számlázás), amely további Adatkezelést von maga         

után.  

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Az Érintett nem tudja         

felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

Ajánlatkérés szolgáltatásra 

Az Adatkezelés célja: Amennyiben az Érintett ajánlatkérés céljából veszi fel a kapcsolatot            

az Adatkezelővel, ide tartoznak az ingyenes szolgáltatások is (például ingyenes nyelvi           

próbaóra, ingyenes önéletrajz átnézés), az alább felsorolt Személyes Adatok szükségesek          

lehetnek ahhoz, hogy az Adatkezelő ajánlattételt tudjon tenni, vagy az ingyenes szolgáltatást            

el tudja látni az Érintett számára. 

Kezelt Személyes Adatok köre: Az Érintett neve, életkora, lakcíme, születési ideje és            

helye, telefonszáma, e-mail címe, Skype azonosítója, Facebook Messenger azonosítója,         

állampolgársága, foglalkozása, tanulmányai, karriertörténete (munkahelyek, tapasztalatok,      

munkakörök, nyelvtudásra és nyelvtanulására vonatkozó adatai), családi státusz, fénykép,         

egyéb információk, amiket az Érintett önkéntesen megad, illetve jogi személy esetén a            

természetes személy kapcsolattartó neve, e-mail címe. 

Az Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. 

Az Adatkezelés időtartama: Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy az Adatkezelő           

haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait.           
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Ellenkező esetben, a kezelt Személyes Adatok az ajánlattételt követően legfeljebb 6 hónap            

után törlésre kerülnek, amennyiben nem történik egyéb olyan esemény (például szolgáltatás           

megrendelése, számlázás), amely további Adatkezelést von maga után.  

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Az Érintett nem tud         

ajánlatot kérni és/vagy nem tudja igénybe venni az ingyenes szolgáltatást. 

Szolgáltatás megrendelése és számlázás 

Az Adatkezelés célja: Amennyiben az Érintett szolgáltatás megrendelése céljából veszi fel           

a kapcsolatot az Adatkezelővel, az alább felsorolt adatok ahhoz szükségesek, hogy az            

Adatkezelő és az Érintett között a szerződés létrejöjjön, illetve az Adatkezelő a megvásárolt             

online szolgáltatás ellenértékéről számlát állítson ki az Érintett számára.  

Kezelt Személyes Adatok köre: Név, e-mail cím, számlázási cím, jogi személy esetén a             

természetes személy kapcsolattartó neve, e-mail címe, telephelye és adószáma. 

Az Adatkezelés jogalapja: Az Érintett kérésére a szerződés megkötéséhez szükséges          

lépések megtétele, illetve az Adatkezelő jogszabályban rögzített számla kiállítására         

vonatkozó kötelezettsége. 

Az Adatkezelés időtartama: A kezelt Személyes Adatok a kapcsolatfelvételt követően          

legfeljebb 1 hónap után törlésre kerülnek, amennyiben nem történik szerződéskötés.          

Megrendelés esetén az Adatkezelő a megadott Személyes Adatok alapján a kiállított           

számlát a jogszabályban rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve 5 évig tárolja. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Az Érintett nem tudja         

megrendelni a szolgáltatást.  

Megrendelés teljesítése 

Az Adatkezelés célja: az Érintett által megrendelt szolgáltatások teljesítése. 
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Kezelt Személyes Adatok köre: Az Érintett neve, életkora, lakcíme, születési ideje és            

helye, telefonszáma, e-mail címe, Skype azonosítója, Facebook Messenger azonosítója,         

állampolgársága, foglalkozása, tanulmányai, karriertörténete (munkahelyek, tapasztalatok,      

munkakörök, nyelvtudásra és nyelvtanulására vonatkozó adatai), családi státusz, fénykép,         

egyéb információk, amiket az Érintett önkéntesen megad, illetve jogi személy esetén a            

természetes személy kapcsolattartó neve, e-mail címe. 

Az Adatkezelés jogalapja: A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. 

Az Adatkezelés időtartama: A kezelt Személyes Adatok a szerződés teljesítését követően           

legfeljebb 3 nap után törlésre kerülnek. 

Üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás 

Az Adatkezelés célja: Üzleti partnerekkel történő kapcsolattartás, a szerződéses         

kötelezettségek (fizetés, egyéb kötelezettségek) teljesítése az üzleti partner felé. 

Kezelt Személyes Adatok köre: Név, e-mail cím, fizetési adatok (például bankszámlaszám,           

számlavezető bank neve), jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve,           

és e-mail címe, illetve egyéb információk, amiket az Érintett önkéntesen megad.  

Az Adatkezelés jogalapja: A szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése; az Érintett          

hozzájárulása; illetve az Adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. 

Az Adatkezelés időtartama: Az üzleti partnerektől beérkezett számlák a mindenkor          

hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre. Jelen tájékoztató          

kiadásának időpontjában, ez a szerződéses kapcsolat megszűnését / egyedi megrendelés          

leadását követő 5 év. Az egyéni vállalkozók elérhetőségi adatai valamint a jogi személyek             

magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés          

teljesítését követően törölhetőek, ha az üzleti partner is teljesítette minden kötelezettségét.           
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Az egyéb kezelt Személyes Adatok a Szerződés megszűnését követően legfeljebb 3 nappal            

törlésre kerülnek. 

Weboldal látogatási adatok (Cookie-k, „sütik”) 

További információ a cookie-k kezeléséről Jelen Adatkezelési Tájékoztató végén az Irányelv           

cookie-k kezelésére fejezetben található. 

Az Adatkezelés célja: A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része anonimizált statisztikai            

adatokat gyűjt, más részük pedig alkalmas a weboldal látogatójának személyiségi profiljának           

felmérésére. 

Kezelt adatok köre: A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a              

honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt          

internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan           

reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési           

adatok, kilépések, stb. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A sütik egy része a weboldal megfelelő működéséhez szükséges,            

más részük anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, illetve vannak olyan sütik is, amelyek            

személyes profil összeállításához alkalmas adatokat gyűjtenek. 

Az adatok forrása: Az adatokat az Érintett szokásai alapján a sütik gyűjtik és továbbítják              

számunkra. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartamát lásd az 1. Melléklet cookie-kat           

részletesen tartalmazó táblázatában. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: A weboldal által        

nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége. 
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Az Adatkezelő közösségi oldalai 

Az Adatkezelés célja: Az Adatkezelő Facebook oldalt üzemeltet, és az Instagram           

közösségi oldalon is jelen van, amelyeken sor kerül a Személyes Adatok kezelésére. Az             

ezeken a közösségi média csatornákon keresztül népszerűsíti tevékenységét, ismerteti         

szolgáltatásait, ezeket a csatornákat az Adatkezelő marketing célokra használja.  

A Facebook oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/xpatconsulting.hu . 

Instagram profil: https://www.instagram.com/xpatconsulting/ 

Kezelt adatok köre: az Érintett által önkéntesen megosztott adatok, az Érintett profilján            

elérhető adatok. Ahhoz, hogy az Érintett a közösségi médián keresztül kapcsolatba tudjon            

lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ez adott esetben szintén Személyes Adatok            

megadásával történik, illetve a közösségi média platform tárolja és feldolgozza azokat. Az            

Adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek a Személyes Adatoknak a fajtájára, terjedelmére és           

feldolgozására, nem kap Személyes Adatokat a közösségi média platformok üzemeltetőitől.          

További információt ezzel kapcsolatban a közösségi média platformok elérhetőségein talál. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása. A közösségi média csatornákon          

követők Személyes Adatait az Adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást          

megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve            

kommentet ír azokhoz. 

Az adatkezelés célja: Az közösségi média csatornákon keresztül történő         

információszolgáltatás, személyes támogatás. Ha az Érintett ezen csatornákon keresztül         

veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, akkor az Adatkezelő igyekszik azt minél előbb             

megválaszolni. Az ily módon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdések         

megválaszolásához, az Érintett informálásához  használja, további reklám célokra nem.  
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A közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A közösségi média           

platformok a saját céljaira is használhatják az adatokat, köztük az Érintett profilozását és             

hirdetésekkel való megcélzását, a közösségi média platformok által történő Adatkezelés          

nem tartozik az Adatkezelő hatáskörébe. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Az Érintett nem tudja         

felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval a közösségi médián keresztül. 

Adattovábbítás 

Az Adatkezelő Személyes Adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek          

esetén és mértékben ad ki, továbbít. A Személyes Adatok akkor továbbíthatók, ha  

● az Érintett hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás), vagy 

● az Érintettel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges,         

vagy 

● az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás         

felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy 

● szűk körben, ha az Adatkezelő jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi            

úton történő érvényesítése). 

Adatfeldolgozók 

Az Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására. Az            

Adatfeldolgozásra történő adatátadást, Adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési       

Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, csak az Érintettek tájékoztatásához. Az          

Adatfeldolgozó az Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott           

Személyes Adatokat kizárólag technikai feladatként az Adatkezelő rendelkezései szerint         

dolgozhatja fel, saját céljára Adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a Személyes Adatokat           
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az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az Érintett jelen           

Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadja, hogy az         

Adatkezelő az alábbiakban felsorolt Adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére         

továbbítja Személyes Adataikat. Az Adatfeldolgozók listája: 

A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója: Google            

Ireland, Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország, weboldal:          

https://google.com 

Az Adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt          

Adatfeldolgozó: Google Ireland, Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország,           

weboldal: https://google.com 

Adatfeldolgozó az Adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég: Teamwork Guru Kft., 1143           

Budapest, Hungária körút 106. 5/4, weboldal: www.accountingguru.hu 

A számlák kiállításával kapcsolatban az Adatkezelő partnere: szamlazz.hu, KBOSS.hu Kft.,          

1031 Budapest, Záhony utca 7., weboldal: https://www.szamlazz.hu 

A fizetések érdekében az Adatkezelő Adatfeldolgozója: Wise, Avenue Louise, 54/S52, 1050,           

Brüsszel, Belgium, weboldal: https://wise.com/; MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.,         

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., weboldal: https://www.magnetbank.hu/ 

Az Adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság: WIX, 500 Terry Francois Blvd., 6th            

Floor, San Francisco, CA 94158, USA, weboldal: www.wix.com 

Az Adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója: Rackhost Zrt., 6722 Szeged, Tisza Lajos          

körút 41., weboldal: https://www.rackhost.hu/ 

A Facebook és Instagram oldalak és a weboldalba épített plug-in-ek használata miatt            

adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square,            

Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, weboldal: www.facebook.com,        

https://www.instagram.com 
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Az Adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi           

továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási            

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek           

legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és        

jogosulatlan megváltoztatását.  

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen            

hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa,          

törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, az Adatkezelő Címzettjei, és az általa             

igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére          

jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

Az Adatkezelő fokozottan ügyel üzleti partnerei, megrendelői, ügyfelei Személyes Adatainak          

biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt           

megköveteli Címzettjeitől is. A Személyes Adatok védelme magában foglalja az informatikai           

védelmet (jelszóvédelem használata) is. Az Adatkezelő az Érintett által megadott Személyes           

Adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott Adatfeldolgozó(k)        

szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein          

megfelelően jelszóvédelemmel tárolja. 

Az Érintettek elismerik és elfogadják, hogy Személyes Adataik megadása esetén az adatok            

védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható,           

továbbá az Adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő jogosulatlan hozzáférés vagy         

adatmegismerés bekövetkezésekor az Adatkezelő felelősségre nem vonható.  
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Az Adatkezeléssel Érintettek jogai 

Átlátható tájékoztatás: Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos,            

tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az Adatkezelőnél alkalmazott Adatkezelési         

tevékenységről. 

Hozzáférési jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra            

vonatkozóan, hogy Személyes Adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen          

Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes Adatokhoz és a következő            

információkhoz hozzáférést kapjon: az Adatkezelés célja, az Érintett Személyes Adatok          

köre, azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték, a Személyes Adatok           

tárolásának tervezett időtartama, az Érintett jogai, a valamely felügyeleti hatósághoz címzett           

panasz benyújtásának joga. 

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását          

bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a           

visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. 

Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő           

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes Adatokat. 

Törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá              

vonatkozó Személyes Adatokat. Az Adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a             

Személyes Adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a Személyes Adatokra már            

nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, az Érintett visszavonja korábban            

adott hozzájárulását és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Érintett tiltakozik az            

Adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre, a Személyes            

Adatokat jogellenesen kezelték, uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség          

teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat. 
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Adatkezelés korlátozásához való jog: Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő          

korlátozza az Adatkezelést, elsősorban akkor, ha: vitatja az adatok pontosságát,          

jogellenesnek tartja az Adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését. 

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó Személyes            

Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá          

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos            

okokból, bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és           

a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon. 

Az Érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén: Az Érintett jogosult arra,           

hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált Adatkezelésen – ideértve a             

profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős              

mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan,         

melynek során technikai automatizmus értékeli ki az Érintett személyes jellemzőit és amely            

rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az Adatkezelő nem alkalmaz             

olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Érintett jogaira          

nézve jelentős kihatással bírnak. 

Az Adatkezelőtől az Érintett a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail            

címen: info@xpatconsulting.hu 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. Az            

e-mailen küldött tájékoztatási kérelmekre e-mail útján válaszol az Érintetteknek. 

Az Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban            

részére küldött kérelmekről, akivel a Személyes Adatokat közölte, kivéve, ha ez           

lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal           

kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az Érintettet. 
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Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak (vélt vagy valós) megsértése esetén az             

Adatkezelő ellen lakóhelye szerinti, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz          

fordulhat. 

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság         

Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 061-391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására,          

amelyről az Érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. 

1. Melléklet: Irányelv cookie-k kezelésére 

A Weboldal cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy az oldalon szerzett           

felhasználói élményt megnövelje. Az Adatkezelő az uniós előírások értelmében a          

tájékoztatja az Érintettet, hogy a Weboldal cookie-kat használ, és az alábbiakban           

összefoglalja a cookie-k használatával kapcsolatos legfontosabb információkat.       

Mindazonáltal, az információk tájékoztató jellegűek, céljuk, hogy segítsenek abban, hogy a           

Weboldalon eltöltött idő élvezetes legyen.  
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Mi az a cookie? 

Kisméretű, adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a          

gépen. A célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így               

tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e            

a felhasználónevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár           

évekkel korábban. 

Többféle cookie típus létezik, és nélkülük a webhelyek nem a megszokott módon működnek.             

A Weboldal is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a             

legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazza. Az új szabályozásoknak        

megfelelően az alábbiakban felsorolásra kerülnek a Weboldalon használt cookie-k típusai,          

így eldöntheti, hogy megtartja-e őket, törli a már meglévőket, vagy mindet letiltja. 

Milyen típusú cookie-k találhatók a Weboldalon? 

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes, vagy állandó cookie-k és           

megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az           

alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse           

a használt cookie-kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket. 

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k 

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett            

látogatása során a felhasználó felismerhető legyen és így bármely oldal változtatást, vagy            

kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik,           

hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy            

minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene          

ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak,          

amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról. 

16 



Állandó cookie-k 

Az állandó cookie-k olyan cookie- k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a             

számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók           

preferenciáinak, vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.            

A Weboldal üzemeltetőjétől származó cookie-k a böngészett honlap üzemeltetőjétől,         

honlapjáról érkező cookie-k. 

A harmadik fél cookie-jai 

A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A             

belső cookie-kat az felhasználó által felkeresett Weboldal, míg a külső cookie-kat valaki más             

állítja be. Weboldal kizárólag olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket          

előzetesen jóváhagyott. A Google Analytics fájljai az oldal monitorozásához szükségesek,          

valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az         

információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használja az          

Adatkezelő. A Google Analytics fájljai az információkat anonim formában tárolják, úgy, mint            

az oldalt látogatók száma, vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics              

által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt:           

http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon         

történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt. A        

Weboldalon alkalmazott cookie-k felsorolását a melléklet végén található táblázat         

tartalmazza. 

A cookie-k jóváhagyása 

Cookie-k elhelyezése kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén történik. Ezt a hozzájárulást           

az Érintett a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadás” gombjára kattintással tudja           

megadni. Amennyiben nem szeretné a Weboldalhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését         

számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog          
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megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k           

használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes            

böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül           

nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét,            

illetve előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatások nem működnek megfelelően. 

Cookie-k beállítása és törlése 

Ha az Érintett úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, kitörölheti őket a              

böngészője cookiemappájából. A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a          

cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a            

beállítások rendszerint a böngésző „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el.          

További kérdések esetén például az ‘All About Cookies’ webhely tud információval szolgálni:            

http://www.allaboutcookies.org 

A Weboldalon alkalmazott cookie-k 

A Weboldalon használt cookie-k leírását az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Név Leírás Lejárat 

Session azonosító Ez a cookie tárolja, a 
munkamenet azonosítóját. A 
cookie értéke egy hash 
kulcs.  

A munkamenet végén 

_ga google cookie a 
felhasználók 
megkülönböztetésére 

2 év 

_gid google cookie a 
felhasználók 
megkülönböztetésére 

24 óra 

_gat google cookie a bejövő 
kérések korlátozására 

1 perc 

consent-policy A Cookie-k elfogadásának 
kezelése 

1 év 

http://www.allaboutcookies.org/


A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le.          

Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be         

böngészőjének Súgó menüjébe. 
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