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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

1. Bevezetés 

 

A weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), illetve az internetes áruházat (a továbbiakban: 

„Webáruház”) Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád utca 41.; 

vállalkozói igazolvány száma: ES523674; nyilvántartási száma: 1802733; nyilvántartó szerv 

megnevezése: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 

Államtitkárság; adószáma: 61006081-2-39; telefonszáma: 06-88-471-151; elektronikus 

levelezési címe: muszakiker@invitel.hu; adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-

72762/2014) - a továbbiakban: „Adatkezelő” - üzemelteti. 

 

Az adatkezelés átlátható és tisztességes módon történik, az Adatkezelő biztosítja az adatok 

gondos és felelős kezelését. 

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja tájékoztatás nyújtása arról, hogy hogyan történik a 

személyes adatok kezelése, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete  (a továbbiakban: „GDPR”) előírásaira. 

 

Az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési alapelvek, valamint az Adatkezelő adatkezelési 

tevékenysége összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban 

foglaltakkal. 

 

2. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei 

 

Az Adatkezelőre vonatkozó adatok az alábbiak: 

 

Lajkó József egyéni vállalkozó  

székhely: 8100 Várpalota, Árpád utca 41.  

vállalkozói igazolvány száma: ES523674  

nyilvántartási száma: 1802733  

nyilvántartó szerv megnevezése: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 

Helyettes Államtitkárság 

adószáma: 61006081-2-39 

telefonszáma: 06-88-471-151 

elektronikus levelezési címe: muszakiker@invitel.hu 

adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-72762/2014 

 

3. A személyes adatok 

 

Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ.  

 

A GDPR 4. cikk 1. pontja alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes 

személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, 

aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
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szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

 

A Honlapon történő regisztráció során a vevő (a továbbiakban: „érintett”) részéről az alábbi 

adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, faxszám 

(amennyiben rendelkezik ilyennel), valamint a számlázáshoz név/cégnév, adóazonosító 

jel/adószám, ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám. 

 

4. A személyes adatok kezelésének köre 

 

A személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása csak olyan körben történik, amely 

szükséges a Webáruház igénybevételével összefüggő szolgáltatások nyújtásához. A személyes 

adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása kizárólag az érintett hozzájárulásával történik. Ez 

alól kivételt képeznek azon esetek, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése 

az érintettől és az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé. 

 

5. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

A személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása az alábbi célokból történik: 

• Szerződések létrehozása és teljesítése 

• Online kínált áruk megrendelésének kezelése 

• Hírlevelek küldése  

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a következő: 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy 

vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 

amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például adókötelezettséggel összefüggésben);  

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes 

adatok védelmét teszik szükségessé, különösen ha az érintett gyermek (a jogos érdek körébe 

tartozik a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatók, például kiszállítók igénybevétele). 

 

6. Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat 

 

A személyes adatok kezelése és tárolása addig történik, amíg azok szükségesek az adatkezelés 

céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt. Amint 

a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatok törlésére kerül sor. 

 

7. A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, a regisztráció során és az érintettek 

megrendeléseinek leadásakor 

 

7.1.  Kapcsolatfelvétel 

 

Amennyiben az érintett telefonon vagy e-mailben felveszi az Adatkezelővel a kapcsolatot, az 

érintett által megadott adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 

tárolja és kezeli, annak érdekében, hogy meg tudja válaszolni az érintett kérdéseit.  
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7.2.  Regisztráció és megrendelések leadása 

 

A megrendelések leadásához a Honlapon történő regisztráció szükséges, amely során az érintett 

a 3. pontban foglalt adatokat adja meg az Adatkezelő részére. A megadott adatokat az 

Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján tárolja és kezeli. 

 

8. Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére 

 

Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok 

pontosságát, teljességét és naprakészségét.  

 

Ha a vizsgálat eredményeként az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a továbbítandó adatok 

pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azokat kizárólag abban az esetben 

továbbítja, ha  

a) az az adattovábbítás céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és  

b) az adattovábbítással egyidejűleg tájékoztatja a címzettet az adatok pontosságával, 

teljességével és naprakészségével összefüggésben rendelkezésre álló információkról.  

 

Ha az adattovábbítást követően jut az Adatkezelő tudomására, hogy az adattovábbítás 

törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott feltételei nem teljesültek, arról a címzettet haladéktalanul értesíti.  

 

8.1. Adattovábbítás szolgáltatók részére 

    

Az érintett által leadott megrendelés teljesítése érdekében az Adatkezelő részéről külső 

szolgáltató igénybevételére kerülhet sor a megrendelt termék kiszállítása során. A megrendelt 

termék kiszállításához szükséges személyes adatok továbbításra kerülhetnek ezen szolgáltató 

részére. 

 

8.2. Adattovábbítás más harmadik személyek részére  

 

Az érintett személyes adatai más harmadik személyek vagy közigazgatási szervek részére 

továbbításra kerülhetnek a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez az Adatkezelő 

számára jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján). 

 

9. Hitelbírálat 

 

Az érintettnek lehetősége van a termék megvásárlásához áruhitelt igényelni a Magyar Cetelem 

Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól és a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól. Ilyen esetekben az Adatkezelő által kezelt személyes 

adatok továbbításra kerülnek az áruhitelt nyújtó hitelintézet részére. A hitelintézetek 

adatkezelési gyakorlatáról az alábbi honlapokon tájékozódhat: 

https://www.cetelem.hu/adatvedelem 

https://www.budapestbank.hu/hirdetmenyek/adatkezelesi-tajekoztatasok 

 

10. Az érintett természetes személy jogai 

  

10.1.  Előzetes tájékozódáshoz való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (GDPR 13-14. cikk/Infotv. 14. § a) 

pont).  

https://www.cetelem.hu/adatvedelem
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Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az általa végzett 

adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 

megkezdését követően haladéktalanul az érintett rendelkezésére bocsátja  

a) az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségeit, 

b) tervezett adatkezelés célját, 

c) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését. 

 

A fentiekben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az 

Adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt 

a) az adatkezelés jogalapjáról, 

b) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 

c) a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az 

adattovábbítás címzettjeinek köréről, 

d) a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról, 

e) az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.  

 

10.2.  Az érintett hozzáféréshez való joga  

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő alábbi információkat 

az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (GDPR 15. cikk/Infotv. 14. § b) pont): 

a) a kezelt személyes adatok forrását, 

b) az adatkezelés célját és jogalapját, 

c) a kezelt személyes adatok körét, 

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét, 

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjait, 

f) az érintettet megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését, 

g) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi 

incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett 

intézkedéseket. 

 

10.3.  Helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 

célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. 

cikk/Infotv. 14. § c) pont).  

 

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa kezelt személyes 

adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – 

haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, 

az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a 

kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.  

 

Mentesül a fenti kötelezettség alól az Adatkezelő, ha  

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és 

azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére vagy 



  5 

 

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan 

nem állapítható meg.  

 

Ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített 

személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett 

személyes adatot továbbította. 

 

10.4.  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül (GDPR 18. cikk/Infotv. 14. § d) pont): 

a) ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, 

helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, 

helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló 

kétség tisztázásának időtartamára,  

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az 

Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, 

hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó 

jogos érdek fennállásának időtartamára,  

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó 

szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy 

eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való 

megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,  

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Infotv. 12. § (2) bekezdésében foglalt 

dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az 

Infotv. 25/F. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig.  

 

10.5.  Törléshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a 

rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll (GDPR 17. cikk/Infotv. 14. § e) pont): 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

a. az Infotv. 4. §-ában rögzített alapelvekkel ellentétes, 

b. célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az 

adatkezelés céljának megvalósulásához,  

c. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott időtartam eltelt, vagy  

d. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak 

törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) 

pontján vagy a (2) bekezdés b) pontján alapul, 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy 

d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.  

 

10.6.  Tájékoztatáshoz való jog 

 

Ha az érintett élt a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogával, úgy 

az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
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bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő 

tájékoztatja e címzettekről.    

 

10.7.  Adathordozhatósághoz való jog  

 

A GDPR-ban meghatározott feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 

az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő (GDPR 20. cikk).  

 

10.8.  Tiltakozáshoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben 

az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

10.9.  Hozzájárulás visszavonásának joga 

 

Az érintett jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtéséhez és kezeléséhez 

a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött és kezelt adatokat a visszavonás nem érinti.  

 

10.10.  Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga 

  

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult arra, 

hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó 

személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokban foglaltakat.  

 

A fentiek szerint jogainak érvényesítése érdekében az érintett  

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti 

az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az 

Infotv. 14. §-ában meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak 

érvényesítésére irányuló kérelmet elutasítja, valamint  

b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági 

eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak 

kezelése során az Adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, 

jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.  

 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: 06-1/391-1400 

Fax: 06-1/391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu 

 

Az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a 

személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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11. Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása 

 

Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és 

szervezési intézkedéseket tesz, így különösen  

a) az érintett részére az Infotv-ben meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést 

és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és 

közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és 

b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló 

kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt 

napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet 

elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.  

 

12. Az adatvédelmi incidensek kezelése 

 

Adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, 

módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens 

kapcsán rögzíti az alábbi adatokat: 

a) az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek körét és 

hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges 

mennyiségét,  

b) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és  

c) az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett – az 

adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó 

és egyéb – intézkedéseket.  

 

Az Adatkezelő a fentieken túl az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az 

adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.  

 

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal 

az érintettek jogainak érvényesülésére.  

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog 

érvényesülését lényegesen befolyásoló következménnyel járhat, az Adatkezelő az érintettet az 

adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.  

A tájékoztatási kötelezettség keretei között az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti 

az adatvédelmi incidens jellegét, valamint az érintett rendelkezésére bocsátja a tájékoztatás 

nyújtására kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségi adatait, valamint a fenti b) és c) pontban 

megjelölt információkat.  

 

13. Adatbiztonság 

 

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 

biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

valamint kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR előírásainak 

érvényre juttatásához szükségesek.  
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Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.  

 

Az Adatkezelő az informatikai rendszert tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.  

 

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton 

folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  

 

Az Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai 

védelmét.  

 

Várpalota, 2020. december 16. 
 


