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1. A szabályzat célja: 

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Or-

szágos Szövetsége a továbbiakban Adatkezelő a személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó 

elveket és szabályokat meghatározza. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül he-

lyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 

(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 

 

 

2. Fogalommeghatározások: 

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely infor-

máció; 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, fi-

ziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 

tényező alapján azonosítható; 

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon vég-

zett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, át-

alakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

 

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 adat-

kezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

 

harmadik fél: 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 kap-

tak; 
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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. Az adatkezelő megnevezése 

Szervezet neve: Magyar Kertépítő és Fenntartó Vállalkozók Országos Szövetsége 

Székhelye: 2822Szomor, Hegyalja út 52. 

Bírósági bejegyzés száma: 01-02-0006579 

Szervezet adószáma: 18079155-1-11 

Email: info@makeosz.hu  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó: 

Az adatokat a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az 
adatokat nem teszi közzé, harmadik személy számára nem adja ki. 

5. A kezelt személyes adatok köre  

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy 

személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely 

internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai 

és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az 

lehet, akit az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata 

ingyenes.  

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:  

 Ügyfél neve 

 E-mail címe 

A www.makeosz.hu (továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingye-

nes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, 

sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult. 

  

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver 

küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkal-

mával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint rek-

lámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.  

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. 4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani. 

 

6. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása 

A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb 

jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 

 

Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez 

való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, 

b) elektronikus úton, az internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet 

kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során 

erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy 
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cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett 

kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

 

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzá-

járulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. 

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatko-

zóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek 

egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, 

amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az 

érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé 

tenni, mint annak megadását. 

 

Szerződés teljesítése 

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges.  

A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet 

feltétele a szerződéskötésnek. 

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes sze-

mély létfontosságú érdekeinek védelme 

Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájá-

rulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. 

 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatke-

zelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről. 

 

Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogo-

sult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges. 

 

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban 

azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

 

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése 

körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen 

külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

 

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően 

meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

 

8. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél 

feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig. 

 

9. Az ügyfél jogai 
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Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok-

ról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban 

megadott elérhetőségek útján. 

 

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő 
munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

Levelezési cím: 2822 Szomor, Hegyalja út 52. 

E-mail: info@makeosz.hu 

  

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A 

Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat,ez esetben azok nem 

lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján 

szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fa-sor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 
391-1410  www: http://www.naih.hu   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, 

vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel 
szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető  

 
 

10. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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). 

 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény. 

 

 A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rendelet. 

 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

 

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 
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