
Adatkezelés a blogon – adatvédelmi tájékoztató 

Alábbi szabályok alkalmazandók az Adatkezelő honlapján történő adatkezelésekre.  

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a honlapos adatkezelés technikailag is megfeleljen e szabályoknak. 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a mellettedvagyok.hu honlapon keresztül Rákóczi Zsuzsa 
ev. blogjának e-mail hírlevelére feliratkozó természetes személyek információs önrendelkezési jogát 
biztosítsa. 

I. Az adatkezelő és adatfeldolgozó 

Rákóczi Zsuzsa ev. 

Székhely: 7200 Dombóvár Hunyadi tér 22/A. 

Telefonszám: 06-30-1556-678 

E-mail cím: mellettedvagyok.blog@gmail.com 

II. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a „Mellettedvagyok blog” elnevezésű e-mail hírlevélre, új írásokról értesítőre 
feliratkozó személyek részére az adatkezelő termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő elektronikus 
hírlevelek küldése alkalmankénti rendszerességgel. A Hírlevél ingyenes. 

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja 
felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő 
információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni 
fogja az érintetteket. 

III. Az adatkezelés jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre, adattovábbítás, az adatokhoz 
hozzáférők köre 

Az adatkezelésre kizárólag az érintett (hírlevélre feliratkozó személy) előzetes és önkéntes 
hozzájárulása (adatszolgáltatása) alapján kerül sor az alábbi adatok tekintetében: 

1. vezetéknév és keresztnév 
2. e-mail cím 

A hozzájárulás megadására a hírlevélre történő feliratkozás során kerül sor. 

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy 
jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére. Egyebekben 
az érintett adatait kizárólag az adatkezelő ismerheti meg a munkavégzéséhez szükséges mértékben és 
ideig. 

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 
visszavonhatja. 

Az adatkezelés kezdete a hírlevélre feliratkozás időpontja. 



Az adatkezelés megszűnik, ha: 

• az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását visszavonja (a hírlevélről leiratkozik) vagy 
• az adatkezelés fent meghatározott célja megszűnik. 

IV. Adatbiztonsági intézkedések 

Az adatkezelő az adatok biztonságát az elektronikus nyilvántartásban azáltal biztosítja, hogy 
informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, 
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és 
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Az adatkezelő nem biztosít hozzáférést a nyilvántartásához olyan személyeknek, akik arra nem 
jogosultak és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy a hozzáférési adatok illetéktelen 
személyek birtokába ne kerülhessenek. 

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Tájékoztatás 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – 
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 
napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Helyesbítés és törlés vagy zárolás 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez 
az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság 
vagy a Hatóság elrendelte. 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes 
adat törlését kizárta. 



Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli 
a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

Tiltakozás az adatkezelés ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Bírósági eljárás 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A NAIH eljárásának kezdeményezése 

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes 
adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

VI.  Adatkezelés tájékoztató a sütik alkalmazásáról  

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell 
kérni. 

A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató 
által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének 
jellemzői (pl, beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, 
művelet, kattintás.  

Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali 
szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése,  felhasználói élmény 

http://www.naih.hu/


növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezés, 
megjelenítése.  

Az adatkezelés jogalapja az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon 
elhelyezett süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el.   A 
választás a jelölő négyzet bejelölésével és a választás elmentésével történik. A mentéssel a választását 
tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. Azt figyelembe 
kell venni, hogy a sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül 
működik helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a 
webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb 
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy 
személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben 
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a 
szükséges mértékben és ideig. 

Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél 
sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet 
harmadik országba.  

Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.  

További tudnivalók a sütikről 

A süti egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, 
mobil stb.)  futó böngészőnek, hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a 
tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A 
süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül 
alkalmas a személy azonosítására.  A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden 
esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője 
vagy  más(harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google 
Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak 
tekinthető. A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, 
egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés.  

- Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek, vagy 
funkcionális sütiknek is. Lényegük, hogy ezek nélkül az oldal egyszerűen nem működne 
funkcionálisan, a honlap helyes működéséhez szükséges minimális feltételeket 
biztosítják.  Ezek a felhasználó azonosításához szükségesek, pl. annak kezeléséhez, hogy 
belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a 
szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Más terminológiák session cookie-nak 
hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy 
böngészőhasználat az elindítástól a bezárásig).Ezen sütik adatkezelésének időtartama 
kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a 
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. 

- Használatot elősegítő sütik: ezeket is többféleképpen nevezik: analizáló, elmező 
oldalfejlesztési vagy statisztika süti.  Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, például 
milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben 
tárolt beállítási adatokat jelentik.  



- Reklámmegjelenítést biztosító és közösségi médiával kapcsolatos sütik. Ezeket nevezik még 
teljesítményt biztosító sütiknek, élményt biztosító sütiknek, marketing sütiknek. Nem sok 
közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat 
gyűjtenek a felhasználónaka meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, 
kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak.  Ezek jellemzően harmadik fél 
alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, Facebook Like Box vagy Yandex.ru sütik). Ezek a 
látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 

Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása 
a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.  

• A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat: 

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

• A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 

• A Facebook sütikről itt tájékozódhat. 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője 
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t 
küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek 
általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus 
elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat 
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11 
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-10-win-7 
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-9 
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-8 
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos 
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy egy weboldal 
nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.  
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VI. Vegyes rendelkezések 

Az érintett a ”Mellettedvagyok blog” elnevezésű e-mail hírlevélre történő feliratkozással akként 
nyilatkozik, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerte, tudomásul vette, elfogadta 
és az itt leírt adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2021. március 30. napjától hatályos. 

 


