
Adatkezelési tájékoztató  

 

Az ADBOARD Kft. tájékoztatja az ügyfeleket, valamint a látogatókat az általa kezelt személyes 
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok 
védelmébe érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 
lehetőségeiről. 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó jogi fogalmainak magyarázata: 

 Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg 
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 
a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép -, hang-vagy képfelvétel 
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy 
tenyérnyomat, DNS - minta, íriszkép) rögzítése is. 

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve 
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó 
személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  

Az adboard.hu weboldal használata nincs regisztrációhoz kötve, a honlap használatával kapcsolatban 
személyes adat kezelésére nem kerül sor.  

Az adboard.hu weboldalon lehetőség van hírlevél - feliratkozásra. A feliratkozás a Felhasználó valós 
adatait tartalmazó űrlap hiánytalan és önkéntes kitöltésével kezdődik meg. A Hírlevélre történő 
feliratkozással a Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezetett 
reklámajánlatokat küldjön számára. A Weboldal fenntartja magának a jogot, hogy bármikor 
megszüntetheti vagy módosíthatja Hírlevél szolgáltatását, illetve korlátozhatja a Hírlevél biztosítását a 
Felhasználók számára.  

A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és 
egyben hozzájárul a Felhasználó által megadott személyes adatok Info tv. szerinti nyilvántartásához és 
kezeléséhez. Az ADBOARD Kft. a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó 
hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Személyes adatai kezeléséről a 
Felhasználónak bármikor joga van tájékoztatást kérni, kérheti személyes adatainak javítását, illetve 
azok indoklás nélküli törlését. Az ADBOARD Kft. törekszik arra, hogy a honlapján keresztül továbbított 
adatokat védje az illetéktelen hozzáféréstől, azonban ezért felelősséget nem tud vállalni.  

Az ADBOARD Kft. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 30., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-202528, 
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Cégbíróság) mint adatkezelő a honlapján keresztül önkéntesen 
rendelkezésére bocsátott vagy általa a fentieknek megfelelően megismert személyes adatokat az 



információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 
előírásainak megfelelően kezeli.  

Az ADBOARD Kft. a fenti személyes adatokat csak addig az időtartamig kezeli, ameddig az azok 
kezelésére okot adó körülmény a személyes adatok tekintetében azonosítható természetes személlyel 
kapcsolatban fennáll. 

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
által kibocsátott adatvédelmi azonosító száma: NAIH-128875/2017. 

Jogorvoslati lehetőségek 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az érintetteknek joga van a 
polgári jog szabályai szerint bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulni. (Az adatvédelmi 
hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes 
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A 
perre pedig az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes.) A jogorvoslatra vonatkozó 
részletes rendelkezéseket bírósághoz fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és a polgári eljárásjog szabályai, adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Info tv. 
tartalmazzák.  

Az ADBOARD Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap, illetve jelen nyilatkozat tartalmát részben vagy 
egészben bármikor szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. 


