
 

 
 

Adatkezelési Tájékoztató 

Budapest Design Material Library 

1. A tájékoztató célja 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást nyújtson a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: MOME) és a Magyar Divat & Design Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MDDÜ), által közösen működtetett 
Budapest Design Material Library (a továbbiakban: BDML, vagy Anyagkönyvtár) működésével 
összefüggésben az érdeklődők, látogatók, olvasók (a továbbiakban együtt: Érintettek) személyes 
adataik kezeléséről, valamint az Érintett jogainak gyakorlásáról. 

A BDML beiratkozással összefüggésben kezelt valamennyi személyes adatot Adatkezelők a mindenkor 
hatályos adatvédelmi előírások – így különösen az információs önrendelkezésről és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) – megtartásával 
kezeli. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az egyes kifejezések esetében is 
az Info tv. és a GDPR értelmezését tekinti irányadónak. 

Tekintettel a GDPR 26. cikkére Adatkezelők a közös adatkezelést átlátható módon, egy közöttük 
létrejött megállapodásban határozzák meg, melynek tartalma itt ismerhető meg. 

Az Adatkezelők az adatfeldolgozói feladatokat is maguk látja el szervezetükön belül erre kijelölt 
munkatársaikkal. Az Érintettek – a BDML bármely szolgáltatásának igénybevétele során megadott – 
személyes adatait, valamint az azokat tartalmazó valamennyi adatbázist maguk kezelik. 

A jelen Tájékoztató kidolgozásakor Adatkezelők a BDML tevékenységére vonatkozó alábbi hatályos 
jogszabályokat vette figyelembe: 

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet; 
b) 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

törvény; 
c) 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény; 
d) 2003. évi C. az elektronikus hírközlésről szólót törvény; 
e) 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény. 

 

2. Az Adatkezelők megnevezése 
A BDML Anyagkönyvtár adatkezelését a MOME és az MDDÜ együttesen, mint közös Adatkezelők 
végzik. 
1. számú Adatkezelő: 
Név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 
Levelezési cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. 
Telefonszám: +36 30 302 6146; 
E-mail cím: info@hfda.hu; 
Adatvédelmi tisztviselő: Papp Levente; 



 

 
 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: privacy@mtu.gov.hu 
 
2. számú Adatkezelő: 
Név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem; 
Cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.; 
Telefonszám: +36 1 392 1100; 
E-mail cím: info@mome.hu; 
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kovács Márk; 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: mark.kovacs@galnet.eu. 
 
3. Fogalommeghatározások 

3.1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban 
Érintett) vonatkozó bármely információ. Az a természetes személy azonosítható, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
felismerhető. Személyes adat különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy 
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. 

3.2. Természetes személyazonosító adatok: az Érintett családi és utóneve, születéskori neve, anyja 
neve, születési helye és ideje. 

3.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, továbbá a közvetlenül 
vagy közvetve azonosítható természetes személy. 

3.4. Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez. 

3.5. Különleges adat: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 
személyes adatok. (A Rendeletben: A személyes adatok különleges kategóriái). 

3.6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

3.7. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. 

3.8. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából. 



 

 
 

3.9. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

3.10. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől. 

3.11. Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelőnél vagy az adatfeldolgozónál kijelölt 
függetlenített szakember, aki szakmai rátermettsége és különösen az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a Rendelet 39. cikkében említett feladatok 
ellátására alkalmas. 

3.12. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. 

3.13. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
félnek minősül-e. 

3.14. Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

3.15. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
3.16. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
3.17. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges. 
3.18. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

érdekében. 
3.19. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése annak jövőbeli 

kezelése korlátozása érdekében. 
3.20. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 
3.21. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

3.22. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, 
hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen 
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével 
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes 
adatot nem lehet kapcsolni. 

3.23. Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja az Érintett és az adat közötti 
kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását. 

3.24. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

3.25. IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amelyet a TCP/IP-protokoll szabványt használó 
szerverek, számítógépek és az internetes kommunikációra képes egyéb eszközök használnak 
egymás azonosítására. Az összes internetre kapcsolt informatikai eszköz rendelkezik IP 



 

 
 

címmel, amelyen keresztül beazonosítható. A Rendelet a személyes adatok közé sorolja az 
Érintett által használt eszköz IP-címét is. 

3.26. Cookie (süti): olyan információcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalmat 
szolgáltató szerver küld a webböngésző programnak, és amelyet a szerver felé irányuló 
kérésekről (keresésekről) visszaküld a szervernek. A sütik használatának elsődleges célja a 
profilinformációk tárolása, az erőforrás-takarékosság (idő, szerverkapacitás stb.). 

3.27. A sütiket a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó által az 
interneten használt eszközön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.), ahol azok egy 
elkülönített könyvtárban tárolódnak. A süti egyértelműen azonosítja, és a webszerver 
számára felismerhetővé teszi a felhasználó által az interneten használt eszközt. A Rendelet a 
személyes adatok közé sorolja az Érintett által használt eszközre kerülő cookie- és egyéb 
azonosítókat is. 

3.28. Web-beacon (webjelző): egészen apró, átlátszó (emberi szemmel láthatatlan) képek a 
honlapokon; amelyekkel a felhasználók által végzett műveletek (pl.: hírlevél megnyitása, URL-
ekre (linkekre) kattintás stb.) követhetőkké, mérhetőkké válnak. A webjelzőket a sütikkel 
együtt szokták alkalmazni; segítségükkel nyomon követhető a felhasználó internetes 
tevékenysége, lehetővé válik a pontos profilalkotás. 

3.29. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják. 

3.30. Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

3.31. Tilalmi lista: azon Érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik 
megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése 
ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési 
lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését. 

3.32. Felügyeleti hatóság: a Rendelet 51. cikkének megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (lsd.: jelen tájékoztató 8.6. pontja). 

 
4. A kezelt személyes adatok köre 

4.1. Az Anyagkönyvtár felhasználói tevékenységeihez kapcsolódóan a következő személyes 
adatait kezelhetjük: 
név; 
e-mail cím; 
MOME irányába fennálló jogviszony (pl.: hallgatói; oktatói; alkalmazotti; egyéb); 
egyéb felsőoktatási intézmény irányába fennáll jogviszony (pl.: hallgatói; oktatói; 
alkalmazotti; egyéb). 

4.2. A BDML által üzemeltetett bdml.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) összefüggésében 
Adatkezelők úgynevezett cookie-k (a továbbiakban: Cookie, vagy Süti) használatát veheti 
igénybe. A Cookie adatkezelésről bővebben a jelen Tájékoztató 6. pontjában kerül 
szabályozásra. 



 

 
 

4.3. Amennyiben az Adatkezelők által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen 
módosítás vagy változás történne, Érintett az erre kijelölt felületen ezt módosíthatja. 
Amennyiben a módosítás technikai akadályba ütközik kérem haladéktalanul jelentse be az 
alábbi elérhetőségen: bdmateriallibrary@mome.hu  

 
5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

5.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 
5.1.1.  Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az adatkezelésre Érintett önkéntes, 

megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat 
tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Adatkezelők által rögzített 
személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 
6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett a 
hozzájárulást bármikor visszavonhatja a bdmateriallibrary@mome.hu e-mail címre küldött 
e-mailben. 

5.1.2.  Az adatkezelés célja: 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés célja az Érintettek által 
megadott elérhetőségen tájékoztatók kiküldése a BDML szolgáltatásaival és általa 
szervezett szakmai rendezvényekről. 

5.1.3.  Az adatkezelés időtartama: 
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a cél teljesüléséig, Adatkezelők változásáig, vagy 
a BDML jogutód nélküli megszűnéséig. 

5.2. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés 
5.2.1.  Érintett és a BDML között létrejött szerződés teljesítéséhez – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

b) pontja alapján – szükséges adatkezelésen alapul. 
5.2.2.  Az adatkezelés célja: 

A BDML és az Érintett között létrejött szerződés alapján fennálló szolgáltatás teljesítése, 
szükség esetén Érintett tájékoztatása szerződés változásáról, szolgáltatással kapcsolatos 
tényekről. 

5.2.3.  Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelés jogalapjául szolgáló szerződés fennálltáig, ezt követően 5 (azaz: öt) évig, ezt 
követően álnevesítve további 10 (azaz tíz) évig. Jogszabályban meghatározott 
kötelezettség előírása esetén az előírástól függően az adatkezelés archivált formában zajlik 
tovább. 
Térítéses szolgáltatások igénybevétele során Érintett által megadott adatait a díjról 
kiállított számlát igazoló dokumentumként A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § 
(2) bekezdése alapján Adatkezelők 8 (azaz nyolc) évig rendszerünkben megőrzik, ezt 
követően álnevesítve (visszaállítható módon) további 10 (azaz tíz) évig tárolják. 

5.3. Adatkezelők a megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban leírtaktól eltérő célokra 
nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára 
történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag 
Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

5.4. Adatkezelők a nekik megadott személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott adatok 
valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Érintett az e-mail címének megadásakor 
egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Érintett vesz igénybe 
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt 



 

 
 

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Érintettet, mint azon személyt 
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

 
6. TÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSÁRÓL ÉS A HONLAP ÁLTAL RÖGZÍTETT EGYÉB 

SZEMÉLYES ADATOKRÓL 
6.1. Automatikusan rögzített adatok 

6.1.1. A BDML által üzemeltetett bdml.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) 
összefüggésében Adatkezelők úgynevezett cookie-k (a továbbiakban: Cookie, vagy Süti) 
használatát veheti igénybe. Amennyiben Érintett megtekinti a Weboldalt, automatikusan 
rögzítésre kerül az eszközének (pl.: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre 
kerülő adatokat a Weblapot kiszolgáló webszerver Érintett külön nyilatkozata, vagy 
cselekménye nélkül, a Weboldal megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen 
adatokból a rendszer statisztikai adatokat generál, amely adatok egyéb személyes 
adatokkal, a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével, össze nem kapcsolhatók. 
Ezeket az információkat Adatkezelők kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) 
formában hasznosítják, szolgáltatásaik esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása 
érdekében és statisztikai célokra. 

6.1.2.  Az adatkezelés célja: 
Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, 
statisztika készítése. Visszaélések esetén Érintettek Internet-szolgáltatójával és a 
hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának 
megállapítására is. A fent megjelölt adatok rögzítése a technológiából következően nem 
kerülhető meg, a Weboldal megtekintése ezek rögzítés nélkül nem lehetséges. 

6.1.3.  Az adatkezelés jogalapja: 
6.1.4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. A Cookie törlése esetén a Cookie-hoz tartozó funkció nem valósul meg. 

6.1.5.  Az adatkezelés időtartama: 
A Weboldal megtekintésétől számított 6 (azaz: hat) hónap. 

6.1.6.  A Weboldalon találhatóak olyan linkek is, amelyeket nem az Adatkezelők üzemeltetnek, 
csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőknek nincs semmi befolyásuk a 
partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik 
felelősséggel azokért. Érintettnek ebben az esetben egyéni felelőssége, hogy áttekintse az 
általa látogatott weboldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott weboldalon az 
adatait bármilyen formában megadná. 

 
7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

7.1. Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelők által kezelt Érintettre vonatkozó 
személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok módosítását, vagy törlését a 
bdmateriallibrary@mome.hu elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel. 

7.2. Adatkezelők Érintett kérésére tájékoztatást adnak az Érintettre vonatkozó, általuk kezelt 
adatokról, az általuk vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az 
Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 
adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó protokollról, a múltban bekövetkezett és észlelt 
adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 



 

 
 

intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, Érintett kérelemének benyújtásától számított 15 
napon belül, írásban. 

7.3. Adatvédelmi incidens esetén Adatkezelők – adatvédelmi tisztviselőik útján – az adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint Érintett tájékoztatása céljából 
nyilvántartást vezetnek, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az 
adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens 
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Adatkezelők adatvédelmi 
incidens esetén minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a hatályos 
jogszabályoknak eleget tegyenek, az incidenst elhárítsák, a hatóságot, valamint – ha szükséges 
– az érintetteket megfelelően tájékoztassák. 

7.4. Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 
E-mail cím: bdmateriallibrary@mome.hu 
Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelők 
adatvédelmi tisztviselőihez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül. 

7.5. Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését 
kérni. Adatkezelők a bdmateriallibrary@mome.hu e-mail címre beérkezett kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbítik vagy törlik az adatokat. 
Ha Adatkezelők az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem 
kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közlik a kérelem elutasításának ténybeli és 
jogi indokait. 
Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelők a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül 
megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatják. 

7.6. Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 
Budapest Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu) fordulhat. 

7.7. Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, 
Adatkezelők jogosultak a velük szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelők ilyen 
esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 
személyazonosságának megállapítása céljából. 

 
8. Egyéb rendelkezések 

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától 
eltérő célra kívánják felhasználni, erről Érintettet tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást 
megtiltsa. 

8.2. Adatkezelők kötelezi magukat, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik 
továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve 
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az 
adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívják ez irányú 
kötelezettségeinek teljesítésére. 



 

 
 

8.3.  Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és 
tájékoztatókat a BDML honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsák. 


