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,,A BIOSPACE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) legfőbb 

szerve 

 

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté-

ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a 

továbbiakban: GDPR), 

 

a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabad-

ságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint 

 

a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, továbbá egyéb személyek szemé-

lyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható ke-

zelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából 

 

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és a Szolgáltató adatvédelem iránti elkötelezettsé-

ge, ezzel együtt ügyfeleink és egyéb, a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő természetes személyek irá-

nyába fennálló bizalom fenntartása érdekében 

 

AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA: 

 

 

I. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő cégneve: BIOSPACE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Adatkezelő székhelye: 1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

Adatkezelő nyilvántartási száma: Cg. 01-06-789116 

Adatkezelő adószáma: 25159228-1-43 

Adatkezelő telefonszáma: +36 (20) 2998544  

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: biospaceweb@gmail.com 

 

II. Fogalom-meghatározások 

A jelen Szabályzat alkalmazásában: 

1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, le-

kérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Szolgáltató üzletszerű gazdasági 

tevékenysége keretében végez; 

2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Szolgáltató; 

3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény; 

4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 

5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkal-

mas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható; 

6.  „ügyfél”: a Szolgáltatóval üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett te-

vékenységére vonatkozóan, kiskereskedelmi célú szolgáltatás igénybevétele céljából 

kötelmi jogviszonyt létesítő fogyasztó, vagy ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatást (pl 

.házhozszállítási szolgáltatást) igénybevevő természetes személy. 

 

III. Szabályzat célja és hatálya 

7. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató, illetve valamennyi alkalmazottja tevékeny-

sége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 
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rendelkezéseket. A Szolgáltató, a Szolgáltató alkalmazottai a Szolgáltatóval kapcsolat-

ba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes 

adatainak megismerése és kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, va-

lamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására. 

 

8. A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés): 

a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; 

b.) célhoz kötöttség; 

c.) adattakarékosság; 

d.) pontosság; 

e.) korlátozott tárolhatóság; 

f.) integritás és bizalmas jelleg; 

g.) elszámoltathatóság. 

 

9. A Szolgáltató a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően 

valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvé-

delemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el 

az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében. 

 

IV. Szolgáltató által végzett adatkezelések 

10. A Szolgáltató által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A 

Szolgáltató személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha 

arra jogcímmel rendelkezik. 

 

11. A Szolgáltató személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismeré-

sét, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor ren-

delkezik jogcímmel), 

a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes 

adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez; 

b.) amennyiben az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesíté-

séhez szükséges; 

c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes 

adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a 

személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

d.) amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik termé-

szetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a Szol-

gáltató (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ki-

véve, ha a Szolgáltatóval szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogo-

sultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes ada-

tok védelmét teszik szükségessé. 

 

12. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozó igénybevételével végzi. A 

Szolgáltató adatfeldolgozója adatkezelési tevékenységét kizárólag a Szolgáltató köny-

velési feladatainak ellátása céljából végzi. Az adatfeldolgozó: Kontúr "3" Könyvelési és 

Asztalosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2462 Martonvásár, Széchenyi 

utca 34.). 

 



6 

 

IV/A. [Online vásárlással és/vagy online regisztrációval kapcsolatos adatkezelés] 

13. A Szolgáltató jogosult kezeli azon ügyfeleinek személyes adatait, akik a Szolgáltató 

kezelésében álló https://www.biospace.hu/ honlapon keresztül értékesített a bio és na-

túr alapanyagok, a napi étrendbe beilleszthető egyéb termékeket (a továbbiakban 

együtt: termékek) megvásárlására kötelmi viszonyt (a továbbiakban: online vásárlás) 

létesítsenek a Szolgáltatóval. Az online vásárlásnak nem feltétele, hogy az ügyfél ál-

landó fiókot is létrehozzon a Szolgáltató kezelésében álló honlapon, ugyanakkor a 

honlapon történő állandó fiók létrehozása (a továbbiakban: online regisztráció) sem 

jelent kötelezettséget az ügyfél részéről online vásárlásra. 

 

14. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: 

a) a Szolgáltató és az ügyfél között a honlapon keresztül termék megvásárlására irá-

nyuló kötelmi jogviszony létesítése és ebből eredő jogok gyakorlása és kötelezett-

ségek teljesítése; 

b) a Szolgáltató és az ügyfél között a honlapon történő regisztrációra irányuló jogvi-

szony létesítése és ebből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 

valamint ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és az ügyfél között a honlapon keresz-

tül termék vásárlására irányuló kötelmi jogviszony létesítése és ebből eredő jogok 

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; 

c) az online vásárláshoz kötődő, Szolgáltatót terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. 

adóbevallási kötelezettség) teljesítése és könyvelési feladatok teljesítése. 

 

Az ügyfél a honlapon jogosult online regisztráció nélkül online vásárolni; állandó fiók 

létrehozása (online regisztráció) nélküli online vásárlás esetén a Szolgáltató adatkeze-

lésének célja kizárólag az a) bekezdésben rögzített adatkezelési cél. Online regisztráció 

esetén az adatkezelés célját a b) pont részletezi. 

 

15. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés abban az esetben jogszerű, ha a személyes ada-

tok megismeréséhez, illetve kezeléséhez a Szolgáltató jogcímmel rendelkezik. Az onli-

ne regisztráció és/vagy online vásárlás során az ügyfél által megadott személyes ada-

tok megismerésére és kezelésére vonatkozó jogcím az ügyfél hozzájárulása, másod-

sorban az online vásárlással létrejövő kötelmi jogviszony teljesítésével összefüggő jogi 

kötelezettségek teljesítése (így az adójogi jogszabályokban meghatározottak szerinti 

kötelezettségek teljesítése). 

 

16. A Szolgáltató kezelésében álló https://www.biospace.hu/ honlapon történő online re-

gisztráció vagy az online vásárlás csak abban az esetben véglegesíthető, amennyiben 

az ügyfél jelen alfejezetben részletezett személyes adatainak Szolgáltató általi megis-

meréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 

 

17. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: elődlegesen elektronikus nyilvántartás ré-

szét képező személyesen adatokon végzett elektronikus művelet. 

 

18. A Szolgáltató a hozzájáruláson alapuló adatkezelés részeként az ügyfél által a 

https://www.biospace.hu/ honlapon keresztül végzett online vásárlása véglegesítésé-

vel – és a hozzájáruló nyilatkozat megtételével – a következő személyes adatok meg-

ismerésére és kezelésére jogosult: 

a) email cím; 

b) vezetéknév; 

c) keresztnév; 

https://www.biospace.hu/
https://www.biospace.hu/
https://www.biospace.hu/
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d) számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve és típusa, házszám), il-

letve attól eltérő szállítási cím; 

e) telefonszám. 

 

19. Az ügyfél az online vásárlás véglegesítése, valamint szállítási szolgáltatás igénylése al-

kalmával jogosult megadni a számlázási címtől eltérő szállítási címet is, amely meg-

adása esetén annak megismerésére és kezelésére az online vásárlás véglegesítésével – 

és a hozzájáruló nyilatkozat megtételével – a Szolgáltató jogosulttá válik. 

 

20. Az online vásárlás, illetve online regisztráció véglegesítését megelőzően a Szolgáltató 

köteles az ügyfelet, mint a megadott személyes adatok jogosultját tájékoztatni 

a) a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 

b) arról, hogy az online vásárlás, illetve online regisztráció csak abban az esetben 

véglegesíthető, amennyiben a személyes adatok jogosultja az általa megadott 

személyes adatok Szolgáltató általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul; 

c) arról, hogy e hozzájárulás visszavonható; 

d) az adatkezelés pontos céljából, jogalapjáról, konkrét terjedelméről; 

a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról; 

e) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről; 

f) a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 

g) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető-

ségéről. 

 

21. A Szolgáltató a tájékoztatást a(z) 1. számú melléklet tartalmának megfelelően köteles 

akként teljesíteni, hogy a Szolgáltató kezelésében álló, és az online vásárlás és/vagy 

online regisztráció lefolytatására és véglegesítésére fenntartott honlap az online vásár-

lás, illetve online regisztráció véglegesítését addig nem engedélyezi, amíg az ügyfél je-

lölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel, illetve az online vásárlás vagy online regisztráció 

véglegesítésével nem tesz arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Szolgáltató adatkeze-

lési tájékoztatóját megismerte és megértette, továbbá saját online vásárlására, illetve 

online regisztrációjára vonatkozóan kötelezőnek ismerte el, és megadott személyes 

adatai Szolgáltató általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 

 

22. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatást az online vásárlás, illetve online regisztráció 

lefolytatására és véglegesítésére fenntartott honlapon, a jelölőnégyzet mellett elhelye-

zett következő szövegbe épített hivatkozással átirányított aloldalon köteles közzéten-

ni: „Kijelentem, hogy a BIOSPACE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (Adat-

kezelő) adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megértettem, és kifejezetten hozzájá-

rulok ahhoz, hogy az online vásárlási, illetve online regisztrációs felületen adott szemé-

lyes adataimat, illetve az ezzel kapcsolatban kezelt személyes adataimat az Adatkezelő 

megismerje és kezelje.” A Szolgáltató ugyanezen aloldalon az adatkezelési tájékozta-

tás mellett a Szolgáltató jelen Szabályzatát is köteles közzétenni. 

 

23. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. 

 

24. Az ügyfél az adatkezelési tájékoztatást tudatában önként jogosult eldönteni, hogy kí-

vánja-e online vásárlása, illetve online regisztrációja véglegesítésével személyes adatai 

Szolgáltató általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárulását megadni. Az ügyfél 

hozzájáruló nyilatkozatát az online vásárlást vagy online regisztrációt véglegesítő nyi-

latkozat megtételével egyidejűleg jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel, illetve az on-

line vásárlás vagy online regisztráció véglegesítésével adja meg. 
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25. A jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel az ügyfél kifejezetten elismeri, hogy a Szol-

gáltató adatkezelési tájékoztatóját, a Szolgáltató adatkezelésnek célját, illetve az adat-

kezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt személyes adatok körét meg-

ismerte és megértette, továbbá a Szolgáltató általi adatkezeléshez kifejezetten hozzá-

járul. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az 

a) önkéntes; 

b) konkrét adatkezelésre vonatkozik; 

c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és 

d) egyértelmű akaratnyilatkozat. 

 

A Szolgáltató az ügyfél által megadott hozzájáruló nyilatkozatot minden esetben jog-

szerűnek tekinti. A hozzájáruló nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizo-

nyítja. 

 

26. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével válik jogosulttá online vásárlása, illet-

ve online regisztrációja véglegesítésére. 

 

27. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: 

a) a kizárólag online vásárlás céljából megadott személyes adatok esetén – jogsza-

bály eltérő rendelkezése hiányában – a kötelmi jogviszony teljesítését követő 5 év; 

b) az online regisztráció céljából megadott személyes adatok esetén a regisztrációból 

eredő jogviszony fennállásának időtartama. 

 

28. Az ügyfél személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor 

visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott 

hozzájárulás visszavonásával a Szolgáltató köteles a személyes adat kezeléséhez mint 

előfeltételhez kapcsolódó jogviszony megszüntetésére és a kezelt személyes adatok 

törlésére, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez egyéb jogcím-

mel rendelkezik. 

 

IV/B. [Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés] 

29. A Szolgáltató az általa működtetett https://www.biospace.hu/ honlapra (a jelen alfeje-

zetben a továbbiakban: Honlap) történő (első) látogatással a honlapra látogató sze-

mély (a jelen alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) végberendezésében sütik se-

gítségével adatkezelést, adattárolást hajthat végre. A Szolgáltató által a Honlapon ke-

resztül alkalmazott sütik a következők: 

 

Azon sütik, amelyek segítségével a Szolgáltató az adatkezelést az érintett hozzájárulása nélkül 

végezhet a https://www.biospace.hu/ honlapon. 

 

süti típusa adatkezelés jog-

alapja 

adatkezelés célja adatkezelés tartal-

ma 

adatkezelés 

időtartama 

„User-input” süti az elektronikus 

kereskedelmi 

szolgáltatások, 

valamint az infor-

mációs társada-

lommal összefüg-

gő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről
 

szóló 2001. évi 

A Honlap megfelelő 

működése, illetve a 

Honlapon keresztül 

nyújtott szolgáltatás 

technikai megfele-

lősége. 

Mindazon adat, 

amelyet a Felhaszná-

ló szövegbevitel 

útján a Honlapon 

rögzít. 

Jogszabály 

eltérő rendelke-

zése hiányában 

a Honlap láto-

gatásának 

(munkamenet) 

időtartama. 

Azonosító süti 

(Authentication 

cookie) 

A Honlap megfelelő 

működése, illetve a 

Honlapon keresztül 

Felhasználónév és 

jelszó 

https://www.biospace.hu/
https://www.biospace.hu/
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CVIII. törvény 

13/A. § (3) bekez-

dés 

nyújtott szolgáltatás 

(felhasználói fiók) 

technikai megfele-

lősége. 

Terheléselosztó 

süti (load-

balancing cookie) 

 

A Honlap megfelelő 

működése, munka-

menet szerverek 

közötti elosztása, 

illetve a Honlapon 

keresztül nyújtott 

szolgáltatás techni-

kai megfelelősége. 

Egyes műszaki ada-

tok a terheléselosztás 

teljesítéséhez. 

User-centric 

security sütik 

A Honlap megfelelő 

működése, illetve a 

Honlapon keresztül 

nyújtott szolgáltatás 

technikai és bizton-

sági megfelelősége. 

A Felhasználó által 

igénybevett szolgál-

tatás biztonságának 

fenntartásához szük-

séges adatok.  

Multimedia play-

er session sütik 

A Honlap multimé-

diás tartalmának 

megfelelő működé-

se, illetve a Honla-

pon keresztül nyúj-

tott multimédiás 

szolgáltatás techni-

kai megfelelősége. 

A Felhasználó által 

igénybevett multi-

médiás tartalom 

egyes paraméterei 

(pl. hálózati sebes-

ség, képminőség) 

UI customization 

sütik 

A Honlap megfelelő 

működése, illetve a 

Honlapon keresztül 

nyújtott és Felhasz-

náló által egyedileg 

beállított szolgálta-

tás technikai meg-

felelősége. 

A Felhasználó által 

igénybevett szolgál-

tatás egyéni beállítá-

sai (pl. Honlap nyelvi 

beállítása). 

Social plug-in 

content sharing 

sütik 

Honlapon keresztül 

a (beépített) közös-

ségi médiaszolgál-

tatások igénybevé-

telének lehetővé 

tétele, a Honlap e 

részeinek megfelelő 

működése és tech-

nikai megfelelősé-

ge. Sütik alkalmazá-

sára kizárólag a 

közösségi médiafe-

lületen bejelentke-

zett felhasználók 

esetén kerülhet sor. 

A közösségi médián 

keresztül kapcsolódó 

szolgáltatás igénybe-

vételéhez szükséges 

adatok. Az Adatkeze-

lő nem ismer meg 

olyan személyes 

adatokat, amelyeket 

a Felhasználó a kö-

zösségi médiafelüle-

tet szolgáltató társa-

ság részére ad meg. 
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Azon sütik, amelyek segítségével a Szolgáltató az adatkezelést a Felhasználó hozzájárulásával 

végezhet a https://www.biospace.hu/ honlapon 

süti típusa adatke-

zelés jog-

alapja 

adatkezelés 

célja 

adatkezelés 

tartalma 

adatkezelés 

időtartama 

 SR_CDSDeviceInformation_SR 

 

 _gat 

 

 GPS 

 

 _ga 

 

 CDSDevice 

 

 _gid 

 

 IDE 

 

 VISITOR_INFO1_LIVE 

 

 OrcinusGlobalVersion 

 

 CDSSession 

Felhasz-

náló hozzá-

járulása 

Statisztikai 

és honlap-

látogatott-

sági adatok 

gyűjtése. 

A honlap 

használatával 

kapcsolatos 

anonimizált 

statisztikai 

adatok (hon-

lap látogatá-

sának gyako-

risága, honla-

pon kifejtett 

felhasználói 

tevékenység-

ből származó 

statisztikai 

adatok). A 

Google 

Analytics 

sütikkel kap-

csolatban 

részleteseb-

ben ezen a 

honlapon 

tájékozódhat. 

Jogszabály 

eltérő rendel-

kezése hiá-

nyában a 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

(pl. böngé-

szőben a sütik 

letiltá-

sa/törlése) 

 

30. A Szolgáltató a sütik segítségével végzett adatkezelés tényéről a Felhasználót a Hon-

lapra történő (első) látogatása alkalmával, a Honlapon megjelenő szöveges üzenettel 

tájékoztatja. A szöveges üzenet tartalma: „Weboldalunk az alapvető működéshez szük-

séges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-

kat engedélyezhet, amivel elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.” 

 

31. A sütik segítségével végzett adatkezelés további feltételeiről tájékoztatást a Felhaszná-

ló a szöveges üzenetben elhelyezett hivatkozás aktiválásával kaphat, amely hivatkozás 

aktiválásával a Felhasználót a Honlap az Adatkezelési Szabályzatnak a Honlap haszná-

latával kapcsolatos kivonatát (adatkezelési tájékoztatót) tartalmazó aloldalára irányítja. 

 

32. A Szolgáltató a sütik útján végzett adatkezelést és adattárolást – a fenti táblázatnak 

megfelelően – jogosult a Felhasználó hozzájárulása nélkül (jogszabályi kötelezettség 

jogcímén), illetve a Felhasználó hozzájárulása jogcímén végezni. A hozzájárulás nélkül 

végzett adatkezelést a Szolgáltató a Honlapra történő első látogatás tényénél fogva 

automatikusan – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy hozzájárulása nélkül – jogosult 

végezni, míg a hozzájárulás jogcímén alapuló adatkezelés feltétele, hogy a sütik útján 

végzett adatkezeléshez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását (cookie-k engedélyezé-

sét) adja. A hozzájárulás megadását a Felhasználó a Honlap adatkezelésről szóló tájé-

koztató szövegébe épített hivatkozás aktiválásával adja meg; e hivatkozás szövegezé-

se: „Engedélyezem”. Mindaddig, amíg a Felhasználó a hozzájárulási nyilatkozatát e hi-

vatkozás aktiválásával nem adja meg, úgy a Szolgáltató hozzájárulás jogcímén végzett 

adatkezelést a Felhasználó vonatkozásában nem végez. A hozzájáruláshoz kötött 

https://www.biospace.hu/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


11 

 

adatkezelés kifejezett elutasítását (hozzájárulás megadásának megtagadását) a Fel-

használó a tájékoztató szöveg mellett elhelyezett „Nem engedélyezem” feliratú hivat-

kozás aktiválásával teheti meg. A Szolgáltató ez esetben hozzájáruláshoz kötött adat-

kezelést sütik segítségével nem végezhet. 

 

33. A Felhasználó által alkalmazott böngésző beállításai között a Felhasználó jogosult a 

sütik által végzett adatkezelés rendjét meghatározni; így többek között a Felhasználó – 

a böngésző beállításaitól függően – jogosult korlátozni, letiltani a sütik útján végzett 

adatkezelést. A sütik törlése, korlátozása vagy letiltása azzal járhat, hogy a Honlapon 

keresztül a Szolgáltató nem tudja szolgáltatásait megfelelően és teljeskörűen nyújtani. 

 

34. A Szolgáltató kezelésében álló Honlap külső szerverről érkező és külső szerverre mu-

tató hivatkozásokat is tartalmazhat. E hivatkozások aktiválásával e külső szerver adat-

kezelést végezhet a Felhasználó személyes adataival kapcsolatban. Tekintettel arra, 

hogy ezen adatkezelések nem a Szolgáltató érdekében és a Szolgáltató megbízásából 

folynak, így azok nem a Szolgáltató, hanem a hivatkozások aktiválásával elért honlapot 

működtető személyek adatkezelésének hatálya alá tartozik; az ilyen adatkezeléséért a 

Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

 

35. A Szolgáltató jogosult megismerni a Szolgáltató kezelésében álló közösségi médiafe-

lületeken működtetett oldalaira látogató Felhasználók egyes személyes adatait közve-

tett adatkezelőként. A Szolgáltató kezelésében álló alábbi közösségi médiafelületeken 

működtetett oldalak a következők: 
közösségi 

médiafe-

lület neve 

közösségi 

médiafelü-

letet fenn-

tartó sze-

mély 

a Szolgáltató közösségi médiafelüle-

ten működtetett oldala 

közösségi médiafelületet fenn-

tartó személy adatkezelési tájé-

koztatójának elérhetősége 

Facebook Facebook 

Inc., 

Facebook 

Ireland 

https://www.facebook.com/biospacewe

baruhaz/  

https://www.facebook.com/about/

privacy  

Instagram https://www.instagram.com/ 
biospace.hu/?hl=hu 

https://help.instagram.com/51952212
5107875  

 

 

36. A Szolgáltató a közösségi médiafelületeken fenntartott oldalaira látogató Felhasználók 

egyes személyes adatait csak abban az esetben jogosult megismerni, illetve kezelni, ha 

a Felhasználó az adatoknak a közösségi médiafelületet fenntartó személy általi, így 

közvetetten a Szolgáltató általi megismeréséhez és kezeléséhez kifejezetten hozzájá-

rult. Tekintettel arra, hogy a közösségi médiafelület vonatkozásában elsődleges adat-

kezelőnek a közösségi médiafelületet fenntartó személy minősül, és a Szolgáltató e 

vonatkozásban másodlagos adatkezelő, a Felhasználó hozzájárulását a közösségi mé-

diafelületre történő regisztrációval a közösségi médiafelületet fenntartó személynek 

adja meg a felhasználási feltételek elfogadásával. E jogcím alapján jogosult a közössé-

gi médiafelületet fenntartó személy és a Szolgáltató megismerni és kezelni a Felhasz-

nálók egyes személyes adatait. 

 

37. A közösségi médiafelületeken működtetett oldalakra történő látogatással a Szolgálta-

tó anonim statisztikai célú adatokat ismer meg, amelyeket részére a közösségi média-

felületet fenntartó személy továbbít. A személyes adatok megismerését és kezelését a 

közösségi médiafelületet fenntartó személy elsődlegesen sütik alkalmazásával végzi, 

amelynek célja, hogy a Szolgáltató részére visszajelzést küldjön a közösségi médiafelü-

leten működtetett oldalra látogató Felhasználókról, a Szolgáltató által a közösségi 

médiafelületen működtetett oldalán végzett tevékenységének Felhasználók általi meg-

https://www.facebook.com/biospacewebaruhaz/
https://www.facebook.com/biospacewebaruhaz/
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.instagram.com/%20biospace.hu/?hl=hu
https://www.instagram.com/%20biospace.hu/?hl=hu
https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/519522125107875
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ítéléséről. E statisztikai célú adatkör nem teszi lehetővé, hogy a Szolgáltató azonosít-

hassa a Szolgáltató által a közösségi médiafelületen fenntartott oldalra látogató Fel-

használókat; erre kizárólag a közösségi médiafelületet fenntartó személy jogosult sütik 

elhelyezésével. Ugyanakkor a Szolgáltató a közösségi médiafelületeken fenntartott ol-

dalain végzett tevékenységével képes annak befolyásolására, hogy a közösségi média-

felületet fenntartó személy mely Felhasználó vonatkozásában végezzen (a természetes 

személy azonosítását lehetővé tevő) adatkezelést, így a közösségi médiafelületeken 

oldal fenntartása a Szolgáltató részéről (is) adatkezelésnek minősül. 

 

38. A közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával kapcsolatban a Szolgálta-

tó azokat a személyes adatokat ismeri meg és kezeli, amelyeket a közösségi médiafe-

lületet fenntartó személy felhasználási feltételei és/vagy adatkezelési tájékoztatója 

meghatároz, így különösen de nem kizárólagosa a Felhasználókra vonatkozó demog-

ráfiai és földrajzi adatok, azon termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó látogatási 

adatok, amelyeket a közösségi médiafelületen működtetett oldal látogatásával a Fel-

használók felkeresnek, a Felhasználóknak a közösségi médiafelületen működtetett ol-

dal látogatásával kapcsolatos szokásai. 

 

39. A Felhasználó jogosult a közösségi médiafelületet fenntartó személy által kezelt süti-

ket törölni a közösségi médiafelületet fenntartó személy felhasználási feltételeiben 

és/vagy adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint, illetve a Felhasználó 

böngészőjén keresztül a sütik letiltásával. A sütik törlésével, illetve letiltásával a Szol-

gáltató személyes adatok közvetett megismerésére és kezelésére való joga is megszű-

nik. A Szolgáltató közvetett adatkezelést végez azon Felhasználók esetén is, akik a kö-

zösségi médiafelületen működtetett oldalt úgy látogatják meg, hogy nem rendelkez-

nek állandó fiókkal a közösségi médiafelületen. Az ilyen Felhasználók személyes adata-

inak közvetett megismerésére és kezelésére a Szolgáltató a közösségi médiafelületet 

fenntartó személy felhasználási feltételeinek/adatkezelési tájékoztatójában foglalt fel-

tételeknek megfelelően jogosult. 

 

IV/C. [Hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés] 

40. A Szolgáltató jogosult megismerni azon személyek egyes személyes adatait, akik a 

Szolgáltató hírlevél-szolgáltatása igénybevétele, valamint közvetlen üzletszerzés céljá-

ból a Szolgálató által üzemeltetett honlapon hírlevél-szolgáltatásra feliratkoznak. 

 

41. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: elektronikus nyilvántartás és személyes 

adatokon végzett elektronikus művelet. 

 

42. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a Szolgáltató által nyújtott hírlevél-

szolgáltatás igénybevétele és ehhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzés. 

 

43. A Szolgáltató kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával jogosult megismerni a hír-

levél-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokat. Amennyiben az 

érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait Szolgáltató hírlevél-

szolgáltatás nyújtása és közvetlen üzletszerzés céljából megismerje és kezelje, úgy az 

ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes. 

 

44. Az érinett a hírlevél-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkoza-

tát a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon elhelyezett „Hírlevél” címzéssel ellátott 

részen elhelyezett „Feliratkozás” parancs aktiválásával, valamint jelölőnégyzetben elhe-

lyezett jelölés elhelyezésével (lásd 48. bekezdés) adja meg akként, hogy személyes 
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adatait előzetes az elektronikus felületen megadja. Az érintett hozzájárulási nyilatkoza-

tát az online vásárlás vagy online regisztráció véglegesítésére szolgáló felületen elhe-

lyezett hírlevélre történő feliratkozás parancs aktiválásával, és ott jelölőnégyzetben 

történő jelölés elhelyezésével is megadhatja hozzájárulási nyilatkozatát. 

 

45. A Szolgáltató a hírlevél-szolgáltatás és közvetlen üzletszerzés céljából az érintett aláb-

bi személyes adatainak megismerésére jogosult: 

a. érintett neve; 

b. érintett email címe. 

 

46. Az érintett hozzájárulása akkor jogszerű, ha az 

a. önkéntes; 

b. a hírlevél-szolgáltatással és közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés-

re vonatkozik; 

c. megfelelő tájékoztatáson alapul; és 

d. egyértelmű akaratnyilatkozat. 

A Szolgáltató az érintett által megadott hozzájáruló nyilatkozat az ellenkező bizonyítá-

sáig jogszerűnek tekinti; a hozzájáruló nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett 

bizonyítja. 

 

47. A hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozást megelőzően a Szolgáltató az érintettet 

tájékoztatja 

a. a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 

b. arról, hogy a hírlevél-szolgáltatás, illetve közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos 

szolgáltatás kizárólag az érintett hozzájáruló nyilatkozatának megtételét köve-

tően teljesíthető; 

c. e hozzájáruló nyilatkozat visszavonhatóságáról; 

d. az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről; 

e. a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról; 

f. a személyes adatok tárolásának tervezett idejéről; 

g. a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 

h. a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének le-

hetőségéről. 

 

48. A Szolgáltató a tájékoztatást a 2. számú melléklet tartalmának megfelelően teljesíti 

úgy, hogy a hírlevél-szolgáltatásra történő feliratkozást az honlap addig nem engedé-

lyezi, amíg az érintett a „Feliratkozás” parancs melletti jelölőnégyzetben jelölés elhe-

lyezésével és a „Feliratkozás” parancs aktiválásával hozzájáruló nyilatkozatát meg nem 

teszi. A Szolgáltató a jelölőnégyzet mellett elhelyezi a hozzájáruló nyilatkozat szöve-

gét: „Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.” 

A Szolgáltató e szövegben url hivatkozásként elhelyezi annak a honlapon található 

aloldalnak a címén, ahol a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és 2. számú melléklet-

be foglalt adatkezelési tájékoztatóját az érintett elérheti, megnyithatja, olvashatja és 

lementheti. 

 

49. A hozzájáruló nyilatkozat megtétele hiányában az érintett hírlevél-szolgáltatás igény-

bevételére nem jogosult, feliratkozását a rendszer nem engedélyezi. A Szolgáltató 

fenntatja magának a jogot arra, hogy a hírlevél-szolgáltatást adott személy vonatkozá-

sában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél-szolgáltatást az 

érintett a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Szolgáltató üzletszerű gaz-

dasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja. 
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50. Az érintett a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájáruló nyilatkozatát 

bármikor visszavonhatja a honlapon található „Leiratkozás” (a hírlevélről) parancs akti-

válásával, vagy a jelen szabályzatban jelzett egyéb úton. A hozzájárulás visszavonása a 

Szolgáltató általi tudomásulvételtől független hatályos; a hozzájárulás visszavonását 

követően a Szolgáltató hírlevél-szolgáltatás nyújtására az érintett vonatkozásában 

nem jogosult. 

 

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai 

51. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Szolgáltató – bármely 

oknál fogva – kezeli, a Szolgáltató adatkezelését illetően a következő jogosultságok il-

letik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog; 

b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

52. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Szolgáltatóhoz 

eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektroniku-

san, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a 

Szolgáltató székhelyén a Szolgáltatónak, vagy a Szolgáltató képviseletére jogosult 

munkavállalójának vagy a Szolgáltatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló 

egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő. 

 

53. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladék-

talanul köteles továbbítani a Szolgáltató adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. 

A Szolgáltató adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően hala-

déktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan 

alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását el-

utasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy 

terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatke-

zelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a 

kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem 

teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről. 

 

V/A. [Helyesbítéshez való jog] 

54. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogo-

sultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Szolgáltatót, hogy a pon-

tatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt 

személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt 

adatok alapján. 

 

55. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) 

a helyesbítés iránti kérelmét a 3. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartal-

milag megegyező nyilatkozat megtételével és a Szolgáltató részére történő megküldé-

sével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazol-

vány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Szolgáltató 

részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot. 
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V/B. [Elfeledtetéshez való jog] 

56. A személyes adatok jogosultja jogosult a Szolgáltatótól kérni személyes adatainak tör-

lését a Szolgáltató valamennyi nyilvántartásából. A Szolgáltató e kérelem beérkezését 

követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok 

egyike fennáll: 

a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját 

képezte; 

b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, 

és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; 

c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte; 

d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Szolgáltató köteles a személyes adatok törlé-

sére. 

 

57. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 4. sz. melléklet megfelelő kitölté-

sével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Szolgáltató ré-

szére történő megküldésével terjesztheti elő. 

 

58. A Szolgáltató a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk 

(3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll. 

 

V/C. [Adatkezelés korlátozásához való jog] 

59. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Szolgáltatót, hogy személyes adataira 

vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben: 

a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Szolgáltató által gyűjtött és tárolt szemé-

lyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó idő-

tartamra; vagy 

b.) a Szolgáltató által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja 

a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy 

c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Szolgáltatónak nincs szüksége a gyűjtött és tá-

rolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjeszté-

se, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkeze-

lést; vagy 

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségé-

nek kivizsgálásának idejére. 

 

60. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) 

a korlátozás iránti kérelmét a 5. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmi-

lag megegyező nyilatkozat megtételével és a Szolgáltató részére történő megküldésé-

vel terjesztheti elő. 

 

61. A korlátozás alá eső személyes adatot a Szolgáltató kizárólag tárolni jogosult. A korlá-

tozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Szolgáltató kizárólag a jo-

gosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése 

vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdeké-

ből jogosult. 

 

62. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Szol-

gáltató a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes ada-

tok jogosultját. 
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V/D. [Adathordozhatósághoz való jog] 

63. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Szolgáltató a személyes adat jo-

gosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogo-

sultja kérheti a Szolgáltatót, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a 

Szolgáltató elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatá-

rozottak szerint – a rendelkezésére bocsássa. 

 

64. A Szolgáltató a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő át-

adásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elekt-

ronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik 

adatkezelőnek, vagy a Szolgáltató felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül 

küldje meg másik adatkezelőnek. 

 

65. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) 

az adathordozás iránti kérelmét az 6. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal 

tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Szolgáltató részére történő meg-

küldésével terjesztheti elő. 

 

V/E. [Tiltakozáshoz való jog] 

66. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Szolgáltató általi adat-

kezelése ellen, amennyiben a Szolgáltató az adatkezelést a Szolgáltató vagy harmadik 

fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre. 

 

67. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) 

a tiltakozás iránti kérelmét a 7. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmi-

lag megegyező nyilatkozat megtételével és a Szolgáltató részére történő megküldésé-

vel terjesztheti elő. 

 

68. A tiltakozó nyilatkozat Szolgáltató általi elfogadását követően a Szolgáltató nem jogo-

sult az érintett személyes adatot a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekének ér-

vényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkeze-

lést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesz-

téséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik 

 

VI. Az Adatkezelési felelős 

69. A Szolgáltató, illetve képviselője köteles a jelen Szabályzat, valamint az adatkezelésre 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. 

 

70. Az adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős személy (a továbbiakban: Adatke-

zelési felelős) köteles a jelen Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatáro-

zott adatkezelési rendelkezéseknek a Szolgáltató által történő megtartását biztosítani 

és ellenőrizni. 

 

71. Az Adatkezelési felelős: Iloczki Klaudia Gabriella ügyvezető (elérhetőség: 1116 Buda-

pest, Verbéna utca 51.). 

 

72. A Szolgáltató Adatkezelési felelősét a Szolgáltató legfőbb szerve jelöli ki. A Szolgáltató 

az Adatkezelési felelőst határozatlan időre jelöli ki. Az Adatkezelési felelős jogviszonya 

megszűnik, ha: 

a.) a kijelölésben meghatározott időtartam letelik; 
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b.) a tisztségről lemond; 

c.) meghal; 

d.) a Szolgáltató visszahívja; 

e.) a Szolgáltató a tisztségétől (súlyos kötelezettségszegés okán) megfosztja. 

 

73. A GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel a Szolgáltató 

nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni. A Szolgáltató által kijelölt Adatkezelési 

felelős jogállásában nem tekintendő a GDPR 37-39. cikkeiben meghatározott adatvé-

delmi tisztviselőnek. 

 

74. Az Adatkezelési felelős e tisztségét e tisztségre vonatkozó kijelölés elfogadásával, vagy 

amennyiben ez későbbi, akkor a kijelölésben meghatározott határnaptól kezdődően 

tölti be. Az Adatkezelési felelős a kijelölés elfogadásával egyidejűleg titoktartást köte-

les vállalni a tisztsége ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok 

vonatkozásában. 

 

75. Az Adatkezelési felelős feladatkörei: 

a) az Adatkezelési felelős köteles rendszeresen ellenőrzéseket végezni arra vonatko-

zóan, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit a Szolgáltató üzletszerű gazdasági 

tevékenysége során az arra kötelezettek megtartják-e; 

b) az Adatkezelési felelős köteles megvizsgálni a Szolgáltatóhoz címzett – a szemé-

lyes adatok jogosultjai részéről érkezett – kérelmeket, és a nyilvánvalóan nem 

alaptalan és jogosult személy által előterjesztett kérelmek esetén köteles megtenni 

a szükséges intézkedéseket. 

c) az Adatkezelési felelős köteles kapcsolatot tartani és együttműködni a Hatósággal, 

illetve – szükséges esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatósággal; 

d) az Adatkezelési felelős adatvédelmi incidens lehetőségének felmerülése esetén 

köteles azt kivizsgálni és megalapozott lehetőség esetén az incidens által jelentett 

kockázatokat megakadályozni vagy mérsékelni, illetve a biztonság sérülését hely-

reállítani; 

e) az Adatkezelési felelős köteles az olyan adatvédelmi incidens esetén, amely termé-

szetes személy jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, bejelentést tenni a Ha-

tóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak; ma-

gas kockázat esetén köteles azt bejelenteni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – 

egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatni a személyes 

adat jogosultját; 

f) az Adatkezelési felelős jogosult a Szolgáltató irányába javaslattal élni a Szolgáltató 

adatkezelési gyakorlatának módosítása vonatkozásában; 

g) az Adatkezelési felelős jogosult a jelen Szabályzattal összefüggő mindenkori jog-

szabályi módosítások átvezetésére és a jelen Szabályzat változással egységes szer-

kezetbe foglalt hatályosított változatának összeállítására és közzétételére. 

 

VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje 

76. A Szolgáltató az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvé-

delmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjá-

nak családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait. 

 

77. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendel-

kezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt 

olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve ame-

lyeket a Szolgáltató részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Szolgáltató 
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személyes adatok elektronikus tárolására a Szolgáltató tulajdonában álló eszközöket 

használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Szolgáltató tulajdonában vagy használatá-

ban álló olyan ingatlanokban vezeti. 

 

78. A Szolgáltató által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizáró-

lag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jog-

címmel kezelhetők.  

 

79. A Szolgáltató által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Szolgáltató-

nak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon 

hozzáférni. A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 

a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 

b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 

c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosság-

ra, törölheti; 

d.) nem továbbítják a jelen Szabályzattól eltérően; 

e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisí-

tik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné; 

f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 

80. A Szolgáltató az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége so-

rán figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Tö-

rekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságo-

sabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát 

alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 

 

81. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési 

Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott minta felhasz-

nálásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. 

 

VIII. Adatok továbbításának rendje 

82. A Szolgáltató nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek 

továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; 

munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség), továbbá ha az adattovábbítás 

címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Szolgáltató felé hivatalos meg-

keresését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje a Szolgáltatóval kötelmi jogviszonyban lévő személy, to-

vábbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Szolgáltató közötti kö-

telmi jogviszony teljesítése. 

 

A Szolgáltatót terhelő könyvelési feladatok teljesítése céljából az online vásárlási szol-

gáltatást igénybe vevő érintett (ügyfél) személyes adatainak adatfeldolgozó részére 

történő továbbítására a Szolgáltató jogosult, tekintettel arra, hogy az ilyen adattováb-

bításra az érintett adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata kiterjed. Az adatfeldolgozó 

a személyes adatokat kizárólag a könyvelési feladatok teljesítése céljából jogosult 

megismerni. 

 

83. A Szolgáltató az ügyfél erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával jogosult az ügyfél ál-

tal online vásárlása során megadott személyes adatainak házhozszállítást végző társa-
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ság részére történő továbbítására. Az ügyfél adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozatát az online vásárlás véglegesítésére meghatározott nyilatkozat mellett adja 

meg, hogy az online vásárlás véglegesítését megelőzően a házhozszállítási lehetősé-

gek egyikét kiválasztva a mellette található jelölőnégyzetben jelölést helyez el. A jelö-

lőnégyzetben történő jelölés elhelyezése és az online vásárlás véglegesítése az adatto-

vábbításhoz történő hozzájáruló nyilatkozat megtétele az ügyfél részéről, amelynek 

tartalma a következő: „Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az online vásárlás 

részeként igényelt házhozszállítási szolgáltatás teljesítése érdekében az online vásárlás 

során megadott személyes adataimat a Biospace Bt. a házhozszállítást végző társaság 

részére továbbítsa.” A Szolgáltató adattovábbításra vonatkozó tájékoztatóját az online 

vásárlással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató részeként adja meg. A jelölőnégyzet-

ben elhelyezett jelölés hiányában az a házhozszállításra vonatkozó igényt is tartalmazó 

online vásárlás nem véglegesíthető. 

 

84. A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájé-

koztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 9. sz. mellék-

letében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt 

személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzett-

jét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést 

előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat. 

 

85. A Szolgáltató a 82. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meg-

határozott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja 

az általa tárolt személyes adatok továbbítását. 

 

86. A Szolgáltató a 82. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén 

köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját 

a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 

b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adat-

továbbításhoz hozzájárul; 

c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről; 

d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 

e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehető-

ségéről. 

A 83. bekezdés hatálya alá nem tartozó adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyi-

latkozatát a személyes adat jogosultja a 10. számú mellékletben meghatározott minta 

felhasználásával köteles megtenni. 

 

IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll 

87. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan 

sérülése, amely lehet 

c) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés; 

d) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése; 

e) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adat megváltoztatása. 

 

88. Amennyiben a Szolgáltató képviseletében eljáró személy azt tapasztalja, hogy a Szol-

gáltató által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság 

sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoz-
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tatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek 

eredményeként a Szolgáltató adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés kö-

vetkezik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülé-

se nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is. 

 

89. Az Adatkezelési felelős a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizs-

gálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének le-

hetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett vala-

mennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára. 

 

90. Az Adatkezelési felelős vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a 

biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e.  Amennyiben az Adatkezelési felelős azt 

állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata 

eredményéről jelentést készít, és azt a jelen Szabályzat 11. sz. mellékletét képező min-

ta szerinti nyilvánításba bevezeti. 

 

91. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy 

másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben 

az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy 

köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében 

szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít, 

és azt a jelen Szabályzat 11. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba beveze-

ti. 

 

92. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével 

egyidőben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, 

hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és 

szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockáza-

tot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, 

amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti 

és a vizsgálat eredményéről jelentést készít, és azt a jelen Szabályzat 11. sz. mellékletét 

képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti. 

 

93. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével 

egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogo-

sultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelési felelős azt köteles megvizsgálni, 

hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett 

személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles 

vizsgálata eredményéről jelentést készíteni, és azt a jelen Szabályzat 11. sz. mellékletét 

képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – 

egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni. 

 

94. Amennyiben az Adatkezelési felelős 93. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja 

meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és 

szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést 

készíteni a Szolgáltató részére, és azt a jelen Szabályzat 11. sz. mellékletét képező min-

ta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb 

tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes ada-

tok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni. 
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95. A Szolgáltató mint adatkezelő az Adatkezelési felelős útján a 93., illetve 94. pontokban 

meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legké-

sőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles tel-

jesíteni. A Szolgáltató mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, 

amikor az Adatkezelési felelős kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság 

sérülésének tényét. Az Adatkezelési felelős a biztonság sérülése ténye megállapítását 

követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.  

 

96. Amennyiben az Adatkezelési felelős a 95. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja le-

folytatni vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tá-

jékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a vizsgálat eredmé-

nye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelen-

tést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles 

tenni. 

 

97. Az Adatkezelési felelős bejelentési kötelezettségét a Hatóság által rendszeresített 

elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb 

tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által megha-

tározott ormában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a Szolgál-

tató képviseletében a következő adatokat köteles megadni: 

a) az adatvédelmi incidens típusa; 

b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája; 

c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) 

száma; 

d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa; 

e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma. 

 

98. Az Adatkezelési felelős a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő 

adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni. 

 

99. Az Adatkezelési felelős nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi in-

cidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és sza-

badságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Adatkezelési felelős az 

eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, 

hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira koc-

kázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása 

érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles. 

 

100. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem 

nélkül köteles teljesíteni a 12. számú mellékletben meghatározott minta felhasználásá-

val. A kockázat jellegének értékelésére a vizsgálata során – az eset összes körülményé-

re tekintettel – az Adatkezelési felelős köteles. Ennek keretében az Adatkezelési felelős 

köteles figyelembe venni többek között: 

a) az adatvédelmi incidens típusát; 

b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát; 

c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét; 

d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét; 

e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát. 

Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonat-

kozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és 

nem anyagi értelemben kár érheti. 
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101. Az Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat 

jogosultjait: 

a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege; 

b) az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei; 

c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei; 

d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az 

incidens előtti állapot helyreállítására a Szolgáltató mint adatkezelő által igénybe 

vett eszközök. 

 

102. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által 

(köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül kö-

teles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelési felelős érté-

kelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosult-

jaihoz. Az Adatkezelési felelős egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe 

vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. 

 

103. Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást 

akkor mellőzheti, ha 

a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságai-

ra magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel 

közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az 

adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat; 

b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladékta-

lanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem 

került; 

c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekint-

hető magasnak. 

 

104. Az Adatkezelési felelős a bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésé-

vel egyidőben, a vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul kö-

teles megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi in-

cidenst megszünteti. Ennek keretében az Adatkezelési felelős – lehetőségeihez és a 

körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes ada-

tok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmasságát helyreállítani. Az Adatkezelési fe-

lelős a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni a jelen Szabályzat 13. sz. 

mellékletében meghatározott minta felhasználásával. 

 

X. Jogorvoslat 

105. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatko-

zásában azt tapasztalja, hogy a Szolgáltató megsérti az adatvédelmi jogszabályokban 

meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 

területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz. 

 

106. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih-hu  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih-hu/
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XI. Záró rendelkezések 

107. A jelen Szabályzatot a Szolgáltató legfőbb szerve (a tagok gyűlése) jóváhagyta. 

A jelen hatályosított Szabályzat 2020. április 6. napjától hatályos. A Szabályzatot a 

hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell al-

kalmazni. 

 

108. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Szolgálta-

tó köteles ügyfelei, illetve a Szolgáltatóval egyéb jogviszonyt létesítő természe-

tes személyek figyelmét felhívni akként, hogy Szabályzatát az általa üzemeltett hon-

lapjának kezdőlapján üzenetben tájékoztatja az érintetteket a Szabályzat elérhetősé-

géről. 

 

 

Budapest, 2020. április 1. 

 

Biospace Bt. 

adatkezelő 
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1. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztatás (Online vásárlás/Online regisztráció) 

 

BIOSPACE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(ONLINE VÁSÁRLÁS/ONLINE REGISZTRÁCIÓ) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Biospace Kereskedelmi 

és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan 

az Adatkezelővel kötendő online vásárlásra és/vagy online regisztrációra irányuló kötelmi jogviszony 

létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben 

tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel online vásárlásukkal, illetve 

online regisztrációjukkal kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő cégneve: BIOSPACE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Adatkezelő székhelye: 1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Iloczki Klaudia Gabriella 

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: iloczkiklaudia@gmail.com  

 

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az ügyfél a 

biospace.hu honlapon keresztül végzett online vásárlását, illetve online regisztrációját ab-

ban az esetben tudja véglegesíteni, amennyiben a honlapon keresztül megadott szemé-

lyes adatainak Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 

 

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, 

illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. 

 

4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés 

célja: (i) az Adatkezelő és az ügyfél között a honlapon keresztül termék megvásárlásá-

ra irányuló kötelmi jogviszony létesítése és ebből eredő jogok gyakorlása és kötele-

zettségek teljesítése; vagy (ii) az Adatkezelő és az ügyfél között a honlapon történő re-

gisztrációra irányuló jogviszony létesítése és ebből eredő jogok gyakorlása és kötele-

zettségek teljesítése, valamint ehhez kapcsolódóan az Adatkezelő és az ügyfél között a 

honlapon keresztül termék vásárlására irányuló kötelmi jogviszony létesítése és ebből 

eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (iii) az online vásárláshoz kötő-

dő, Szolgáltatót terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. adóbevallási kötelezettség) tel-

jesítése és könyvelési feladatok teljesítése 

mailto:iloczkiklaudia@gmail.com
http://lagymanyospatika.hu/


25 

 

 

jogalapja: (i) személyes adat jogosultjának hozzájárulása, illetve (ii) az online vásárlás-

sal létrejövő kötelmi jogviszony teljesítése keretében jogi kötelezettség teljesítése (pl. 

adójogi jogszabályokban meghatározott kötelezettségek). 

 

terjedelme: (i) email cím; (ii) vezetéknév; (iii) keresztnév; (iv) számlázási (vagy szállítási) 

cím (ország, irányítószám, város, köztestület neve és típusa, házszám); (v) telefonszám. 

 

5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; 

munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzett-

jeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkere-

sését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, 

továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti 

kötelmi jogviszony teljesítése. Az ügyfél erre vonatkozó külön (adattovábbításhoz 

való hozzájáruló) nyilatkozatával (házhozszállítási igény jelölésével) kifejezetten 

hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az ügyfél 4. bekezdésben rögzített sze-

mélyes adatait – a házhozszállítás teljesítése céljából, a házhozszállítási szolgálta-

tással teljesítendő online rendelés leadását követően késedelem nélkül – továb-

bítsa a házhozszállítási feladatokat ellátó társaság részére. Az Adatkezelő által 

igénybe vett szállítási szolgáltatást nyújtó társaságok a következők: 

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt 

Felelőssségü Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.); 

- SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 

Budapest, Táblás utca 39.). 

A házhozszállítási szolgáltatást végző társaságok részére az Adatkezelő a szemé-

lyes adatokat kizárólag a házhozszállítási szolgáltatás teljesítése céljából továbbít-

ja. E társaságok adatkezelésének további feltételeiről lásd: https://gls-

group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat, illetve http://www.pickpackpont.hu/wp-

content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf. 

Az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulási nyilatkozata kiterjed arra, hogy az 

Adatkezelő a személyes adatokat adatfeldolgozó részére továbbítása. Az adatfel-

dolgozó a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató könyvelési feladatainak ellá-

tása érdekében jogosult megismerni és kezelni. Az adatfeldolgozó: Az adatfeldol-

gozó: Kontúr "3" Könyvelési és Asztalosipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 34.). 

 

6. Az adatkezelés időtartama: (i) az online vásárlás céljából megadott személyes adatok esetén 

– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a kötelmi jogviszony teljesítését követő 5 év; (ii) 

az online regisztráció céljából megadott személyes adatok esetén a regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásának időtartama. 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf
http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf
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7. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-

zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog. 

b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-

pasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, 

úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bíró-

sághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih-hu  

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih-hu/
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2. számú melléklet – Adatkezelési tájékoztatás (Hírlevél) 

 

BIOSPACE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(HÍRLEVÉL) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Biospace Kereskedelmi 

és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan 

az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatását igénybe vevő személyeket a hírlevél-szolgáltatásra történő felirat-

kozást megelőzően az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési 

elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatását igénybe vevő természetes személyekkel kapcsolat-

ban végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő cégneve: BIOSPACE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Adatkezelő székhelye: 1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Iloczki Klaudia Gabriella 

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: iloczkiklaudia@gmail.com 

 

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő által 

nyújtott hírlevél-szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, amennyiben a 

hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozással együtt személyes adatainak Adatkezelő általi 

megismeréséhez is hozzájárul. 

 

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzé-

teszi. 

 

4. Az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában végzett adatkezelés 

célja: a Szolgáltató által nyújtott hírlevél-szolgáltatás igénybevétele és ehhez kapcsolódóan 

közvetlen üzletszerzés; 

 

jogalapja: érintett hozzájárulása; 

 

terjedelme: (i) érintett vezetékneve; (ii) érintett keresztneve; (iii) érintett email címe. 

 

5. Az Adatkezelő az érintett adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 

mailto:iloczkiklaudia@gmail.com
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a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; 

munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzett-

jeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkere-

sését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy, 

továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti 

kötelmi jogviszony teljesítése. 

 

6. Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő le-

iratkozás). 

 

7. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-

zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog. 

b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-

pasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, 

úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bíró-

sághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih-hu  
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3. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem 

 

HELYESBÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM 

GDPR 16. CIKK 

Biospace Bt. 

1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja Biospace Bt. mint adatkezelő 

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim 

vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesítse, 

illetve egészítse ki az alábbiak szerint: 

JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT SZEMÉLYES ADAT 

  

  

A helyesítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumen-

tum másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom. 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

 

Keltezés: _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:  
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4. számú melléklet – Törlési kérelem 

 

TÖRLÉSI KÉRELEM 

GDPR 17. CIKK 

 

Biospace Bt. 

1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja Biospace Bt. mint adatkezelő 

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat kése-

delem nélkül valamennyi nyilvántartásából törölje: 

TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉS INDOKA (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) 

 a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely 

az adatkezelés alapját képezte; 

b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló 

nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb 

jogalapja; 

c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő 

jogellenesen kezelte; 

d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a 

személyes adatok törlésére. 

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

Keltezés: _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:  

  



31 

 

5. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem 

 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM 

GDPR 18. CIKK 

Biospace Bt. 

1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja Biospace Bt. mint adatkezelő 

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vo-

natkozóan végzett adatkezelést korlátozza: 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT SZEMÉ-

LYES ADAT 
INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) 

 A. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát. 

B. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok 

törlését. 

C. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra 

adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei-

nek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. 

D. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő 

jogos indokai elsőbbségének megállapítása szükséges. 

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

Keltezés: _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:  
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6. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem 

 

ADATHORDOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM 

GDPR 20. CIKK 

Biospace Bt. 

1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja Biospace Bt. mint adatkezelő 

(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataim kiadá-

sát adathordozás céljából: 

ADATHORDOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT INDOK (MEGFELELŐK JELÖLENDŐK) 

 
Az adatkezelő a személyes adatot HOZZÁJÁRULÁ-

SOM/SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE alapján kezeli. 

Kijelentem, hogy fenti személyes adataim hordozása más személy jogait és szabadságait nem érinti 

hátrányosan. 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és kért személyes adatai-

mat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK 

SZEMÉLY RÉSZÉRE (aláhúzással jelölendő) kiadni szíveskedjen. 

Harmadik személy esetén neve, címe, elektronikus levezési címe: ________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Keltezés: _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:   
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7. számú melléklet – Tiltakozás 

 

TILTAKOZÁS 

GDPR 21. CIKK 

Biospace Bt. 

1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja Biospace Bt. mint adatkezelő 

(a továbbiakban: Adatkezelő) számára ezúttal jelzem, hogy 

t i l t a k o z o m 

adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint: 

TILTAKOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) 

 A. Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvénye-

sítése. 

B. Közvetlen üzletszerzés. 

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és a kért személyes adatot a 

fenti indokba megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje. 

 

Keltezés: _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS: 
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8. számú melléklet – Adatkezelési Nyilvántartás 

 

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS 

Adatkezelő neve: Biospace Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 

Adatkezelő elérhetősége: 1116 Budapest, Verbéna utca 51. 

Adatkezelési felelős neve: Iloczki Klaudia Gabriella 

Adatkezelési felelős elérhetősége: iloczkiklaudia@gmail.com   

 Weboldal látogatókkal kapcsolatos adatkezelés Online vásárlással és/vagy online regisztrációval kapcsolatos 

adatkezelés 

Hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés 

Adatkeze-

lés célja 
(i) a honlap megfelelő működése és a hon-

lapon keresztül nyújtott szolgáltatás tech-

nikai megfelelősége; 

(ii) a honlapon végzett munkamenet szerve-

rek közötti elosztása; 

(iii) a honlap multimédiás tartalmának megfe-

lelő működése, illetve e szolgáltatás tech-

nikai megfelelősége; 

(iv) a honlapon keresztül nyújtott, felhasználó 

egyedileg beállított szolgáltatásainak 

technikai megfelelősége; 

(v) közösségi médiaszolgáltatások igénybe-

vételének lehetővé tétele, honlap ezzel 

kapcsolatos részinek megfelelő működé-

se; 

(vi) közösségi médiafelület megfelelő műkö-

dése a közösségi médiafelületet működ-

tető szolgáltatók adatkezelési szabályza-

tában meghatározottak szerint; 

(vii) statisztikai és honlaplátogatottsági adatok 

gyűjtése. 

 

Az Adatkezelő és az ügyfél között a honlapon keresztül termék meg-

vásárlására irányuló kötelmi jogviszony létesítése és ebből eredő 

jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint az Adatke-

zelő és az ügyfél között a honlapon történő regisztrációra irányuló 

jogviszony létesítése és ebből eredő jogok gyakorlása és kötelezett-

ségek teljesítése, valamint az online vásárláshoz kötődő, Szolgáltatót 

terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. adóbevallási kötelezettség) 

teljesítése és könyvelési feladatok teljesítése. 

Az Adatkezelő által nyújtott hírlevél-szolgáltatás igénybe-

vétele és ehhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzés. 

Érintettek 

kategóriái 
Honlap-látogatók, azaz olyan személyek, akik a Szolgálta-

tó kezelésében álló biospace.hu weboldalt, illetve a Szol-

gáltató közösségi médiafelületen fenntartott oldalait 

elektronikus úton felkeresik. 

Az Adatkezelővel üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében 

végzett tevékenységére vonatkozóan, kiskereskedelmi célú szolgálta-

tás igénybevétele céljából kötelmi jogviszonyt létesítő személy, illetve 

Adatkezelő által működtett honlapon regisztráló személy. 

Azon személyek, akik az Adatkezelő hírlevél-szolgáltatása 

igénybevétele, valamint közvetlen üzletszerzés céljából az 

Adatkezelő által üzemeltetett honlapon hírlevél-

szolgáltatásra feliratkoznak. 

Személyes 

adatok 
Sütik által rögzített: 

(i) szövegbevitel útján rögzített adatok; 

Online vásárláshoz, illetve online regisztrációhoz: 

 email cím; 

 név; 

 email cím. 

mailto:iloczkiklaudia@gmail.com
http://lagymanyospatika.hu/
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kategóriái (ii) felhasználónév és jelszó; 

(iii) terheléselosztáshoz szükséges műszaki 

adatok; 

(iv) honlap biztonsághoz szükséges adatok; 

(v) multimédiás tartalom egyes paraméterei; 

(vi) igénybevett szolgáltatások egyéni beállí-

tásai; 

(vii) közösségi médiafelületet működtető 

szolgáltató által meghatározott adatok; 

(viii) honlap használatával kapcsolatos 

anonimizált statisztikai adatok. 

 vezetéknév; 

 keresztnév; 

 számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület ne-

ve és típusa, házszám), illetve attól eltérő szállítási cím; 

 telefonszám 

Címzettek 

kategóriái 
 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében 

bíróság, hatóság vagy egyéb szerv; 

 a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen 

adattovábbítás címzettje (pl. házhozszállítást végző 

társaság), amely adattovábbításhoz az érintett hoz-

zájárult. 

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíróság, ható-

ság vagy egyéb szerv; 

 a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen adatto-

vábbítás címzettje (pl. házhozszállítást végző társaság), amely 

adattovábbításhoz az érintett hozzájárult; így a házhozszállítási 

szolgáltatást végző társaságok; 

 adatkezelő könyvelési feladatait ellátó adatfeldolgozó részére 

történő adattovábbítás (kizárólag online vásárlási szolgáltatást 

igénybe vevő érintettek személyes adatai vonatkozásában). 

 jogszabályi kötelezettség teljesítése keretében bíró-

ság, hatóság vagy egyéb szerv; 

 a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen 

adattovábbítás címzettje, amely adattovábbításhoz 

az érintett hozzájárult. 

Törlésre 

előirány-

zott határ-

idő 

Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén végzett adatkeze-

lés esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 

munkamenet befejezéséig. Hozzájárulás címén kezelt 

adatok vonatkozásában – jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában – a hozzájárulás visszavonásáig. 

 online vásárlás esetén – jogszabály eltérő rendelkezése hiá-

nyában – a kötelmi jogviszony teljesítésétől számított 5 év; 

 online regisztráció esetén a regisztrációból eredő jogviszony 

fennállásának időtartama. 

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig (hírlevélről tör-

ténő leiratkozás). 

Technikai 

és szerve-

zési intéz-

kedések 

Az Adatkezelő – a tudomány és technológia mindenkori állásának és fejlődésének figyelembevételével – köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 

a) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 

b) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 

c) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti; 

d) nem továbbítják a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérően; 

e) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné; 

f) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 



36 

 

9. számú melléklet – Adattovábbítási Nyilvántartás 

 

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS 

 

 

BIOSPACE BT. 

ÁLTAL TELJESÍTETT 

 

ADATTOVÁBBÍTÁSOK 

 

ADATTOVÁBBÍ-

TÁS IDŐPONTJA 

VAGY IDŐTARTA-

MA 

CÍMZETT JOGALAP TOVÁBBÍTOTT 

SZEMÉLYES 

ADATOK KÖRE 

EGYÉB ADAT 

Folyamatos 

(házhoz szállítá-

si szolgáltatás-

sal teljesítendő 

online vásárlás 

esetén a rende-

lés leadását 

követően az 

ÁSZF szerint) 

- GLS 

General 

Logistics 

Systems 

Hungary 

Csomag-

Logisztikai 

Korlátolt 

Felelőssségű 

Társaság 

(székhely: 

2351 Alsó-

némedi, GLS 

Európa utca 

2.) 

érintett hozzá-

járulása 

(i) email cím; 

(ii) vezeték-

név; (iii) 

keresztnév; 

(iv) számlá-

zási (vagy 

szállítási) 

cím (ország, 

irányító-

szám, város, 

köztestület 

neve és tí-

pusa, ház-

szám); (v) 

telefonszám 

 

https://gls-

group.eu/HU/hu/adatvedelmi-

szabalyzat  

Folyamatos 

(házhoz szállítá-

si szolgáltatás-

sal teljesítendő 

online vásárlás 

esetén a rende-

lés leadását 

követően az 

ÁSZF szerint) 

SPRINTER 

Futárszolgá-

lat Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

(székhely: 

1097 Buda-

pest, Táblás 

utca 39.) 

érintett hozzá-

járulása 

(i) email cím; 

(ii) vezeték-

név; (iii) 

keresztnév; 

(iv) számlá-

zási (vagy 

szállítási) 

cím (ország, 

irányító-

szám, város, 

köztestület 

neve és tí-

pusa, ház-

szám); (v) 

telefonszám 

http://www.pickpackpont.hu/wp-

content/uploads/2018/05/Sprinter

-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf  

Folyamatos 

(adatkezelő 

könyvelési fela-

Kontúr "3" 

Könyvelési és 

Asztalosipari 

érintett adat-

kezeléshez 

való hozzájá-

(i) email cím; 

(ii) vezeték-

név; (iiI) 

 

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf
http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf
http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf
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datinak teljesí-

téséhez szüksé-

ges időtartam-

ra)  

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

(székhely: 

2462 Mar-

tonvásár, 

Széchenyi 

utca 34.) 

rulása keresztnév; 

(iv) számlá-

zási cím 

(ország, 

irányító-

szám, város, 

közterület 

neve és tí-

pusa, ház-

szám), illetve 

attól eltérő 

szállítási cím; 

(v) telefon-

szám 
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10. számú melléklet – Adattovábbítási tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat 

 

BIOSPACE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

Tájékoztató 

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Biospace Bt. mint adatkezelő (a to-

vábbiakban: Adatkezelő) által végzett adattovábbításra vonatkozóan a személyes adat jogosultját az 

Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott, adattovábbításra vonatkozó adatvédelmi és adat-

kezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. A jelen Tájékoztatóban nem szabályo-

zott kérdéseket az Adatkezelő által e jogviszony létesítését megelőzően átadott adatkezelési tájékozta-

tó, valamint az Adatkezelő adatkezelési szabályzata tisztázza. 

1. Az Adatkezelő felhívja az adattovábbítással érintett személyes adat jogosultjának figyelmét 

arra, hogy az Adatkezelő az érintett egyes személyes adatainak továbbítására köteles. 

Az adattovábbítás címzettje: [***]; 

Az adattovábbítás címzettjének képviselője: [***]; 

Elérhetősége: [***]. 

 

2. Az Adatkezelő által teljesítendő adattovábbítás akkor felel meg a hatályos jogszabályi köve-

telményeknek, ha az adattovábbításról az Adatkezelő az érintettet megfelelően tájékoztatta 

(jelen nyilatkozat útján), és az adattovábbításhoz az érintett hozzájárult. 

 

3. Az adattovábbítás célja: [PL. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS TELJESÍTÉSE] 

 

4. Az adattovábbítás terjedelme: [KÉRJÜK FELSOROLNI AZOKAT AZ ADATOKAT, AMELYEK 

ADATTOVÁBBÍTÁS TÁRGYAI] 

 

5. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatke-

zelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog; 

b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) titkosításhoz való jog. 

 

6. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt ta-

pasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, 
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úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bíró-

sághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih-hu  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Alulírott, ____________________________ (név) (lakcím: ____________________________________________________) 

személyes adatok jogosultja jelen nyilatkozom útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

ahhoz, hogy a Biospace Bt. mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a fenti tájékoztatóban 

meghatározott személyes adataimat az ott meghatározott célból a 

_________________________________________________________________________ mint címzett részére  továbbítsa. 

Kijelentem továbbá, hogy az Adatkezelő a tervezett adattovábbításról megfelelően tájékoztatott. 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyil-

vánítása annak, hogy az Adatkezelő által fentiek szerint adattovábbításhoz hozzájárulásomat meg-

adom. 

Kelt: Budapest, ___________________________. napján 

 

ALÁÍRÁS 

 

_______________________________________ 

személyes adat jogosultja 

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL 

_______________________________________ 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih-hu/
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11. számú melléklet – Nyilvántartás adatvédelmi incidensekről 

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEKRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁS 

 

NYILVÁNTARTÁS ADATVÉDELMI INCIDENSEKRŐL 

 

BIOSPACE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 ILOCZKI KLAUDIA GABRIELLA ADATKEZELÉSI FELELŐS 

 

1/[DÁTUM]. ADATVÉDELMI INCIDENS 

IDŐPONT [***] 

VONATKOZÓ JELENTÉS SZÁMA [***] 

ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT 

SZEMÉLYES ADAT 

[***] 

ADATVÉDELMI INCIDENS OKA [***] 

ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS 

LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI 

[***] 

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KIVIZSGÁ-

LÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK 

[***] 

A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS 

TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA 

[***] 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 

TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDO-

KA 

[***] 

2/[DÁTUM]. ADATVÉDELMI INCIDENS 

IDŐPONT [***] 

VONATKOZÓ JELENTÉS SZÁMA [***] 

ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRINTETT 

SZEMÉLYES ADAT 

[***] 

ADATVÉDELMI INCIDENS OKA [***] 

ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA ÉS 

LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI 

[***] 

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KIVIZSGÁ-

LÁSÁT KÖVETŐEN TETT INTÉZKEDÉSEK 

[***] 

A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJELENTÉS 

TÉNY, VAGY ELMARAD INDOKA 

[***] 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 

TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK INDO-

KA 

[***] 
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12. számú melléklet – Tájékoztatás adatvédelmi incidensről 

 

TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

GDPR 34. CIKK 

 

[SZEMÉLYES ADAT JOGOSULTJÁNAK NEVE] 

[CÍM] 

 

tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről 

 

 

Tisztelt [NÉV]! 

 

Alulírott, Iloczki Klaudia Gabriella adatvédelmi felelős, a Biospace Bt. (székhely: 1116 Budapest, Ver-

béna utca 51.) adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) képviseletében eljárva ezennel tájékoztatom, 

hogy az Adatkezelő [DÁTUM]. napján adatvédelmi incidenst szenvedett. Az adatvédelmi incidens az 

Adatkezelő által Önről kezelt személyes adatokat is érintette, így az adatvédelmi incidens való-

színűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira. 

 

Az adatvédelmi incidens következményeinek megszüntetését és az adatbiztonság helyreállítását meg-

kezdtük, és a következő intézkedéseket már megtettük: [INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETEZÉSE]. A további-

akban a következő intézkedések megtételét tervezzük: [INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETEZÉSE]. Ezektől 

függetlenül javasoljuk, hogy az Ön személyes adatainak érintettsége okán a következő valószínűsí-

tett követelményekre készüljön fel, és késedelem nélkül tegye meg a jogai és szabadságai vé-

delme érdekében szükséges intézkedéseket: [KÖVETKEZMÉNYEK RÉSZLETEZÉSE]. 

 

Amennyiben az adatvédelmi incidenssel és lehetséges következményeivel, valamint orvoslásával kap-

csolatos továbbá kérdése vagy kérése lenne, keresse az Adatkezelő adatkezelési felelősét: Iloczki 

Klaudia Gabriella (1116 Budapest, Verbéna utca 51.). 

 

Budapest, [DÁTUM]. 

 

Üdvözlettel: 

Biospace Bt. 

adatkezelő 

képviseli: Iloczki Klaudia Gabriella, adatkezelési 

felelős  
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13. számú melléklet – Jelentés adatvédelmi incidensről 

 

BIOSPACE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 

JELENTÉS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 

ADATKEZELÉSI FELELŐS 

Iktatási szám: [***] 

Adatvédelmi incidens száma: [***] 

 

Tisztelt Legfőbb Szerv! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy [DÁTUM]. napján [ÓRA, PERC] időpontban jelzést kaptam arról, hogy 

az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban a biztonság sérülése, illetve adatvédelmi incidens lehető-

sége fennállt. 

 

Az ügy kivizsgálását haladéktalanul megkezdtem, és az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott 

eljárásrendben értékeltem a helyzetet. Értékelésem alapján az Adatkezelő adatkezelésével kapcso-

latban a biztonság sérülése [MEGTÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT MEG], adatvédelmi incidenst az 

Adatkezelő [ELSZENVEDETT/NEM SZENVEDETT EL], tekintettel arra, hogy [INDOKOLÁS]. 

 

[HA NEM TÖRTÉNT ADATVÉDELMI INCIDENS, A TOVÁBBI RÉSZEK TÖRLENDŐK] Az ügy értékelése 

alapján megállapítom, hogy az adatvédelmi incidens a következő jellemzőkkel bír, illetve a követ-

kező intézkedéseket tettük eddig az ügyben: 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS IDŐPONT-

JA 
 

ADATVÉDELMI INCIDENSSEL ÉRIN-

TETT SZEMÉLYES ADAT 
 

ADATVÉDELMI INCIDENS OKA  

ADATVÉDELMI INCIDENS HATÁSA 

ÉS LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI 
 

AZ ADATVÉDELMI INCIDENS KI-

VIZSGÁLÁSÁT KÖVETŐEN TETT 

INTÉZKEDÉSEK 

 

A HATÓSÁGNAK TÖRTÉNŐ BEJE-

LENTÉS TÉNY, VAGY ELMARAD 

INDOKA 

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 

TÉNYE, VAGY ELMARADÁSÁNAK 

INDOKA 

 

 

Budapest, [DÁTUM]. 

Iloczki Klaudia Gabriella 

Adatkezelési felelős 


