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1 Általános tájékoztatás 

Az ENERGIA WEST Német-Magyar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (a továbbiakban: „DRX Sport” vagy „adatkezelő” vagy „társaságunk”), az 

érintetteket még az adatkezelések megkezdése előtt, jelen „Adatkezelési Tájékoztató” 

nevezetű dokumentáció útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos 

információkról, ideértve az általános tájékoztatást, különösen az adatkezelések céljáról, 

jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen „Adatkezelési Tájékoztató” nevezetű 

dokumentációban foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Jelen dokumentációban kívánjuk 

ismertetni az adatkezelési gyakorlatunkat. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a személyes 

adatok védelmét, így a szolgáltatásainkra szerződötteket, a szolgáltatásainkat igénybe 

vevők körét, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődők, valamint a meghirdetett 

állásokra jelentkezők adatainak védelmét, információs önrendelkezési joguknak 

tiszteletben tartását és a tisztességes, átlátható és jogszerű adatkezelést. A személyes 

adatokat bizalmasan kezeljük, valamint megteszünk minden olyan biztonsági, technikai- és 

szervezési intézkedést, mely az érintettek személyes adatai biztonságát garantálja. Mint 

adatkezelő, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el a jelen jogi közlemény tartalmát. 

Továbbá kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy az adatkezeléseink minden 

tekintetben megfelelnek a jelen „Adatkezelési Tájékoztató” nevezetű dokumentációban, a 

hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 

meghatározott elvárásoknak. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot jelen dokumentáció 

bármikori megváltoztatására, akár jogi kötelezettségből, a szolgáltatásaink javítása céljából 

vagy versenypiaci kérdés miatt, ideértve a szolgáltatásaink, így az adatkezelési 

folyamataink változását is. Kérjük, figyelmesen olvassa át az „Adatkezelési Tájékoztató” 

nevezetű dokumentációnkat.  
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2 Adatkezelő bemutatkozása és megnevezése 

2.1 Adatkezelő bemutatkozása 

Sziasztok! 

Mi vagyunk a Drive-X Sport. Ha valami oknál fogva még nem tudnád, hogy mi mivel 
is foglalkozunk, akkor most jól figyelj! Csapatunk már több mint tíz éve, tavasztól-
őszig nap mint nap azon fáradozik, hogy az átlagember is részese lehessen a 
sportautók, versenyautók nyújtotta élvezetnek, legyen szó élményautózásról, vagy 
élményvezetésről. Mivel egy-egy ilyen autó ára a csillagokat verdesi, a sofőrök mellé 
mindig beültetünk egy profi instruktort, aki kívülről betéve ismeri az adott autót. 

És hogy kik is ők? 

 Nagy Norbert, ETCC (Túraautó Európa Kupa) ezüst és bronzérmes, WTCR 
pontszerző    

 Ifj. Ficza Ferenc, WTCC pontszerző, TCR dobogós, többszörös magyar bajnok   

 Szentpéteri-Horváth Balázs, a Nissan GT Academy döntőse 

 Benyó Máté, a Swift Cup Europe bronzérmese, Magyar Rallycross Bajnok  

 Rónai Tamás, kétszeres Formula Renault Kupa győztes, FIA Közép Európa 
Bajnok 

 valamint Fodor Gergő és Kiss Attila, akik szintén nem jönnek zavarba, ha egy 
500 lóerős fenevad van a hátsójuk alatt. 

Az élményautózás egyfajta rövidített mennyországba röpíti a sofőrt, ám mi 
gondoskodunk arról is, hogy a valóságban se kelljen aggódnod, hogy mit kell tenned 
veszély esetén. Erre találtuk ki a vezetéstechnikai tréningünket, melyet szintén 
nagyon tapasztalt instruktoraink vezetnek (ennek részleteiről a Szolgáltatásaink 
menüpont alatt olvashattok). 

Aki nélkül pedig meg sem valósulhatna egy-egy ilyen rendezvény, ő nem más, mint 
Csizmás Alexandra. Vele állhattok napi kapcsolatban, ő felel azért, hogy 
rendezvényeink a jövőben is gördülékenyen menjenek. 

2.2 Adatkezelő adatai 

A társaságunk neve:  ENERGIA WEST Német-Magyar 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

A társaságunk székhelye:   2013 Pomáz, Szőlő telep utca 19. 

Levelezési címünk:    2013 Pomáz, Szőlő telep utca 19. 

E-mail címünk:     info@drive-x.eu 

Honlapjaink:     http://www.drive-x.eu/ 

http://www.rendezvenybusz.hu/ 

http://www.versenyautozas.hu/ 

http://www.cateringbus.hu/ 

mailto:info@drive-x.eu
http://www.drive-x.eu/
http://www.rendezvenybusz.hu/
http://www.versenyautozas.hu/
http://www.cateringbus.hu/
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3 Adatvédelmi tisztviselő megnevezése és elérhetősége 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve:       Éger Norbert 

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 20 775 5006 

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@uzletifellendules.hu 

 

4 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok és jogforrások 

4.1 General Data Protection Regulation [GDPR] 

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). 

4.2 Infotv. 

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

információszabadságról 

4.3 Ptk. 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

4.4 Grtv. 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól 

4.5 Mt. 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

4.6 Védjegy tv. 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

4.7 Fogyasztóvédelmi tv. 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

4.8 Áfa tv. 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

4.9 Cégnyilvánosságról szóló tv. 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról 

4.10 Azonosítási módokról szóló tv. 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

4.11 Adatvédelmi munkacsoport 

GDPR 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatásai 

4.12 NAIH ajánlásai és állásfoglalásai 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és állásfoglalásai  

mailto:adatvedelem@uzletifellendules.hu


 

6 

 

5 Általános fogalmak 

5.1 Adatvédelem 

A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító 

alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

5.2 Személyes adat 

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, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, 

vagy több tényező alapján azonosítható. 

NAIH fogalommeghatározása szerint: 

Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 

[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 

minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor 

helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 

feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

5.3 Különleges adat 

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 

a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre 

vonatkozó és a bűnügyi személyes adat. 

5.4 Cookie-k („sütik") 

Rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 

számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes 

szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de 

általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a 

honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági 

azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie 

(pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a 

felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat 

[kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] 

csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k 

ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon 

követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.  



 

7 

 

5.5 Adatalany/Érintett 

Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – 

közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 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. 

5.6 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. 

NAIH fogalommeghatározása szerint: 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például 

az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 

5.7 Célhoz kötött adatkezelés 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 

felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, 

amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, 

teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, 

valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 

azonosítani. 

5.8 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. Abban az esetben, ha az adatkezelés céljait és 

eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
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adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 

jog is meghatározhatja. 

NAIH fogalommeghatározása szerint: 

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza 

és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

5.9 Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

NAIH fogalommeghatározása szerint: 

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – 

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 

feldolgozását végzi. 

5.10 Adatfeldolgozás 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül 

a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől). 

5.11 Nyilvántartási rendszer 

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális 

vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető. 

5.12 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 fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az 

uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 

nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 

meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 

adatvédelmi szabályoknak. 

5.13 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 kaptak. 
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5.14 Adatkezelés korlátozása 

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

5.15 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. 

5.16 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. 

5.17 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. 

5.18 Felügyeleti hatóság 

Egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH). 

5.19 NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét 

felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog 

védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete. 

5.20 Infotv 

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

információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az 

információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az 

ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző 

hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek 

magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek 

átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és 

terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től 

hatályos.  
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6 Adatkezelési alapelvek 

Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt 

személyes adatok védve legyenek, valamint minden tekintetben megfeleljenek az 

adatkezelés alapelveinek, melyeket a GDPR és az Infotv. határoz meg. Ezek az alábbiak: 

6.1 Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság alapelve 

A személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességesen, az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

6.2 Célhoz kötöttség elve 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 

6.3 Adattakarékosság elve 

A kezelt személyes adatok a szükségesség mértékére korlátozódnak. 

6.4 Pontosság elve 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lennie. A pontatlan 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni vagy helyesbíteni kell. 

6.5 Korlátozott tárolhatóság elve 

A személyes adatok tárolása kizárólag az adatkezelési cél eléréséhez szükséges 

ideig kezelhető. Kivételt képez ez alól a közérdekű archiválás célja, a tudományos 

és történelmi kutatási cél vagy a statisztikai cél, amennyiben nem 

visszavezethetőek az érintettre az adatok. 

6.6 Integritás és bizalmas jelleg elve 

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a 

személyes adatok védelmét és a megfelelő biztonságot. 

A fentiekben megnevezésre került hat adatvédelmi elv a személyes adatok kezelése 

tekintetében alkalmazandó. Az új szabályozói környezet megfogalmaz egy új 

alapelvet, mely a következő: 

6.7 Elszámoltathatóság elve 

2018 május 25-től nem a hatóságnak kell bizonyítania, hogy egy adatkezelés 

jogellenes, hanem az adatkezelőnek, hogy az adatkezelése jogszerű. Társaságunk 

mindent megtesz az adatkezelései jogszerűségéhez és természetesen annak 

bizonyításához is. 

  



 

11 

 

7 Társaságunk adatkezeléseinek felsorolása és az adatkezelések célja 

7.1 A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel 

7.1.1 Kapcsolatfelvételi, Elérhetőségi adatok kezelése 

A szolgáltatásaink teljesítéséhez személyes jelenlétre van szükség. A 

felkészült személyes jelenlét megvalósulásának szempontjából a 

kapcsolatfelvételi adatokat kölcsönösen kezelnünk kell az érdeklődőkkel. Az 

ilyen típusú adatok kezeléseinek minden részletét, ideértve az ilyen típusú 

adatok adatkezelési folyamatát, az alábbi pontok részletezik:  

7.1.1.1 Egyoldalú kapcsolatfelvétel 

A honlapon többféle lehetőség van arra, hogy az érdeklődők 

egyirányú kapcsolatfelvétellel megkeressék társaságunkat. A 

kapcsolatfelvételek során kizárólag az érdeklődő [érintett] keresi 

meg az DRX Sportot valamely kérdésével, kapcsolatfelvételi, illetve 

együttműködési szándékával, vagy éppen a szolgáltatásaink iránt 

érdeklődve. Társaságunk semmilyen formában nem létesít 

kapcsolatfelvételi kezdeményezést. 

7.1.1.2 Külsős szolgáltatók igénybevétele 

Az ezen pont szerinti kapcsolatfelvételi lehetőségek alatt telefonos 

elérhetőséget és elektronikus levelezést értünk. Továbbá a honlapba 

integráltunk közösségi médiafelületekre vezető linkeket, melyek az 

adott platformon, társaságunk által regisztrált felületre navigálnak. 

A közösségi médiafelületek a kapcsolatfelvételek szempontjából a 

könnyedebb kommunikációt és a kérdések megválaszolását hivatott 

szolgálni. Ilyen külsős szolgáltató a Facebook, az Instagram, valamint 

a YouTube. A hagyományos kapcsolatfelvételre vonatkozóan az 

érintett telefonszolgáltatók, illetve a G-mail levelezőrendszer 

szolgál. 

Személyes megjelenés esetén, természetesen a helyszínen is, 

ugyanakkor ezúton is tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 

biztonságtechnikai okokból kifolyólag a telephelyen működik 

videófelvétel. A videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelési 

folyamatainkat külön, kiemelt hangsúllyal kezelve részletezzük: jelen 

adatkezelési tájékoztató 7.4. 

7.1.1.3 Kapcsolatfelvételi lehetőségek 

A kapcsolatfelvételi lehetőségeink a következők: 

 Személyes megkeresés az érintett által a tevékenységünk 

színhelyén (2013 Pomáz, Szőlő telep utca 19.); 



 

12 

 

 Telefonos értekezés [06203136431]; 

 Facebook oldalunk: @DriveXSport 

https://www.facebook.com/privacy/explanation)]; 

 Elektronikus levelezés: [info@drive-x.eu]. 

A kapcsolatfelvételi lehetőségeink közül, egyik esetben sincs 

szükségünk további személyes adatokra. 

7.1.1.4 Kezelt adatok 

Az egyes kapcsolatfelvételek során társaságunk az alábbi adatokat 

kezelheti: 

 Név, a tisztességes megszólítás alapigényéből adódóan 

 Telefonszám, amennyiben hívás kijelzéssel telefonál és szeretné, 

hogy elmentsük az elérhetőségét. 

 E-mail cím, amennyiben elektronikus levelet küld nekünk 

 Közösségi médiafelületen regisztrált felhasználó, amennyiben 

„lájkolta” vagy „követi” az oldalunkat. Kizárólag a közösségi 

médiafelületen privát beállítás szerinti adatok kerülhetnek 

nyilvánosságra, melyet társaságunk felhasználója is lát. 

7.1.1.5 Adatkezelés időtartama 

Az érintett részéről megfogalmazott kapcsolattartás időpontjáig. 

7.1.1.6 A kapcsolatfelvételi, elérhetőségi adatok 

A kapcsolatfelvételi vagy elérhetőségi adatok kezelése az érdeklődők 

és társaságunk közös érdeke, mivel az érdeklődők igénybe szeretnék 

venni társaságunk szolgáltatásait, amit az elérhetőségi adatok 

kölcsönös kezelésével valósítunk meg. Továbbá az egyirányú 

kapcsolatfelvételből adódóan [ld. 7.1.1.1], az érdeklődők ráutaló 

magatartást tesznek a szerződéses kapcsolat létesítésére. A 

kapcsolatfelvételi, elérhetőségi adatok kezelése tekintetében az 

érintett hozzájárulása a jogalap [GDPR 6.Cikk a]. 

Adatkezelési példa: 

Az érdeklődő megkeresi társaságunkat valamely szolgáltatásunk 

iránt érdeklődve. Időpontot egyeztetünk és elmentjük egymás 

elérhetőségét. 

  

https://www.facebook.com/privacy/explanation)
mailto:info@drive-x.eu
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7.1.2 Űrlap által biztosított felületen átadott adatok adatkezelése 

7.1.2.1 Űrlapkitöltés önkéntessége 

A weboldal által biztosított kapcsolatfelvételi lehetőségek közül, 

csak az űrlap esetében van szükség arra, hogy az érdeklődő [érintett] 

további adatokat adjon meg. Az űrlap kitöltése semmi esetben sem 

kötelező, az mindig önkéntes. Az űrlapnak azért van létjogosultsága 

az oldalon, mivel a DRX Sport így tud biztosítani egy újabb, 

választható kapcsolatfelvételi lehetőséget és ezáltal tudnak az 

érdeklődők jelentkezni társaságunk szolgáltatásaira (pl. 

versenyautozás), illetve így tud gyorsan releváns információt 

biztosítani az érdeklődői részére. Mindez a gyorsabb árajánlat 

elfogadását szolgálja. Az adatokat az érdeklődők [érintett] bocsátják 

rendelkezésünkre, abból az okból kifolyólag, hogy későbbi, alkalmas 

időpontban társaságunk reagáljon a kapcsolatfelvételi szándékukra. 

7.1.2.2 Űrlap adatbekérése 

Az űrlapok a következő személyes adatokat kérik be: 

 Név, a tisztességes megszólítás alapigényéből adódóan 

 Telefonszám, amely a gyors információcserét biztosítja (pl. 

időjárási körülmények következményei) 

 E-mail cím 

Kiemelendő, hogy egy kapcsolatfelvételi adat megadása is elegendő, 

de meg lehet adni több elérhetőségi forrást is. 

7.1.2.3 Űrlapok megnevezése 

Az alábbi linken elérhetőek azon űrlapok, ahol az érdeklődők 

társaságunk szolgáltatásaira jelentkezhetnek. Az űrlapoknak a 

kapcsolatfelvételek gyorsaságában is jelentős szerepe van. 

http://www.drive-x.eu/hu/kapcsolat 

http://www.drive-x.eu/hu/webshop 

http://www.cateringbus.hu/kapcsolat 

7.1.2.4 Adatkezelés ideje 

Az érintett által kiválasztott időpontig. 

Adatkezelési példa: 

Az űrlapon megadott adatok rögzítésre kerülnek társaságunk 

űrlapokra alkalmazott adatbázisában. 

 

http://www.drive-x.eu/hu/kapcsolat
http://www.drive-x.eu/hu/webshop
http://www.cateringbus.hu/kapcsolat
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7.2 Állás betöltésére jelentkező személyek adatainak kezelése 

7.2.1 Adatkezelés célja 

Társaságunkhoz beérkezett önéletrajzokban és egyéb csatolt 

dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeljük, 

hogy az érintettet a végzettségének és érdeklődési körének leginkább 

megfelelő álláslehetőségekről értesítsük és tájékoztassuk, illetve az érintettel 

időpontot egyeztessünk, valamint a kiválasztást lebonyolítsuk, majd 

megkezdhessük a közös együttműködésünket. 

7.2.2 Kezelt adatok 

 Név, a tisztességes megszólítás alapigényéből adódóan 

 Érkeztetési cím (postai levél esetében levelezési cím; elektronikus levél 

esetében e-mail cím). 

 Önéletrajz 

7.2.3 Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama legfeljebb három hónapig tart, kivételt képez ez 

alól az érintett arra irányuló kérelme, miszerint szeretné, hogy tároljuk a 

jelentkezési és egyéb állás betöltésére vonatkozó adatait, abból a célból, 

hogy későbbi időpontban álláslehetőséget ajánljon fel neki társaságunk. Az 

ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Természetesen 

társaságunk ezt csak és kizárólag abban az esetben alkalmazza, ha jelentős 

esélyt lát a későbbi állásajánlat megtételére és az érintett ez kifejezetten kéri. 

7.2.4 Az adatszolgáltatás önkéntes 

Ezen adatkezelések az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A 

hozzájárulást az írásosság szabályai alapján kell alkalmazni. 

Adatkezelési példa: 

Válaszolunk az önéletrajzra. Megkeressük az állás betöltésére jelentkező 

személyt. 

 

7.3 Szolgáltatásainkkal szorosan kapcsolódó adatkezeléseink 

7.3.1 Szolgáltatásaink 

7.3.1.1 Élményautózás 

7.3.1.1.1 Jelentkezés élményautózásra 

A szolgáltatásunk értékesítése a társaságunk honlapján 

történik [http://www.drive-x.eu/hu/webshop] – [ld. jelen 

dokumentáció 7.1.2]. A vezetni kívánt autó, a pálya és a 

http://www.drive-x.eu/hu/webshop
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vezetni kívánt körök kiválasztása után a webshop kosár 

oldalán lehet véglegesíteni a foglalást (árajánlat 

elfogadása - ld. jelen dokumentáció 7.3.3]. A foglalás 

véglegesítéséhez a következő adatok megadására van 

szükség: 

A) Elérhetőségi adatok 

 Név, a tisztességes megszólítás alapigényéből 

adódóan 

 E-mail cím az írásbeliség miatt 

 Telefonszám, a gyors információáramlás 

biztosítása miatt (pl. időjárási körülmények 

hatásainak tisztázása) 

 Ajándékkör esetén a vezető személyének neve (a 

vezetőkártyára ezt a nevet írjuk, valamint ezen 

kártyára írt névvel szólítjuk a sofőrt. Továbbá a 

sofőr számára személyes üzenetet lehet hagyni, 

amit a kártyájára írunk. (A kártyákat ajándékba 

adjuk, haza lehet vinni, ezáltal nem kerül máshova 

rögzítésre.) 

Az elérhetőségi adatok adatkezelésének jogalapja a 

GDPR 6. cikk (1) b) pontja: szerződéses teljesítés. Az 

adatkezelés célja a szerződés érvényre juttatása, a 

foglalás érvényesítése és hatályba lépése. Az 

adatkezelés időtartama gazdasági tevékenységen 

belül értelmezve a szerződéses teljesítéstől számított 

öt év után kerül haladéktalanul törlésre. 

B) Számlázási adatok 

 Számlázásai név, 

 Számlázási cím. 

A számlakiállítási kötelezettségből adódó 

adatkezeléseinket jelen dokumentáció 7.3.6. pontjában 

részletezzük. 

A vásárlónak lehetősége van online űrlappal 

(http://www.drive-x.eu/hu/idopont-egyeztetes) jelezni az 

időpontegyeztetési szándékot, de ugyan ezt megteheti 

telefonos egyeztetés során is, természetesen 

munkaidőben [ld. 7.1.1.6]. 

A vezető személyét kizárólag személyesen azonosítjuk. A 

vezetői engedélyét ugyan megnézzük, ellenőrizzük, de azt 

http://www.drive-x.eu/hu/idopont-egyeztetes
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semmilyen nyilvántartási rendszerbe nem integráljuk. A 

vezető személye szerződik véglegesen társaságunkkal, 

természetesen hivatkozva a már igényelt és anyagilag 

rendezett szolgáltatásra. Az ilyen típusú adatkezelés a 

jelen dokumentáció 7.3.4 pontjában került részletezésre 

[Szerződéses adatok adatkezelése]. Egy esetleges baleset 

során rendőri segítséget kérünk, így a vezető személye és 

a jogosítvány adatai is jegyzőkönyvbe kerülnek, melyre 

társaságunk később hivatkozni tud, így külön a vezetői 

engedéllyel összefüggő adatokat nem áll módunkban 

felvenni. 

Adatkezelési példa: 

Az élményvezetési szolgáltatásunkra a fentebb megnevezett űrlapon 

van lehetőség jelentkezni, amit a rendszerünk automatikusan tárol. 

A jelentkezéshez szükségesek az elérhetőségi és számlázási adatok 

megadása. A vezetőt kizárólag személyesen azonosítjuk. A 

jelentkezést követő időpontegyeztetés történhet űrlap segítségével 

vagy akár telefonon is. 

7.3.1.1.2 A vezetés közbeni kamerás megfigyelésről 

Az élményvezetés során hang és képrögzítéses 

megfigyelést alkalmazunk. Ennek oka egy esetleges 

baleset során felmerülő felelősségi kérdések tisztázása. 

Amennyiben az autó vezetése közben baleset következik 

be, úgy tisztán látható és hallható a balesetet okozó 

személy károkozása, illetve előfordulhat az instruktor 

tévesztése, mely lehet összegben és összegben nem 

meghatározható (ld. emberélet). Ezáltal tisztázhatóak a 

baleset körülményei és a felelősségi kérdések is egyaránt. 

A videókamerás megfigyelésekre vonatkozó jogalap: jogos 

érdek. Az élményvezetés során a hang és videórögzítés az 

érintett által hozott adathordozóra kerül mentésre, amire 

külön többször is felhívjuk az érintettek figyelmét, annak 

érdekében, hogy hozzanak magukkal saját adathordozót. 

Amennyiben nem történik káresemény, valamint a vezető 

személye nem kívánja igénybe venni a videóvágó 

szolgáltatásunkat, mely során a rögzített hang és 

képanyagot összevágjuk egy „emlékvideó” / ”személyes 

kisfilm” formájában, úgy nem valósul meg a továbbiakban 

adatkezelés, csupán a vezetés soráni adatrögzítés. 
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Amennyiben a vezető személye szeretne az „emlékvideó” 

/ ”személyes kisfilm” készítési szolgáltatásunkkal élni, úgy 

lementjük a felvételt és továbbítjuk illetékes kollégánk 

részére. 

Egy autóban egy kamera üzemel. Az érintett által hozott 

saját adathordozóra kerül mentésre a hang és mozgókép 

felvétele. Így társaságunk nem kezel hangokkal és 

képmásokkal szorosan összefüggő személyes adatot vagy 

adatokat, kizárólag előírja az adatrögzítés meglétét. 

Baleset esetén sem kezelünk személyes adatokat, mivel 

rendőri intézkedést kezdeményezünk, így társaságunknak 

nem kell adatokat rögzítenie. 

Amennyiben az érintett igénybe szeretné venni 

társaságunk által nyújtott „emlékvideó” / ”személyes 

kisfilm” készítési szolgáltatásunkat, úgy ezt jelzi felénk 

legkésőbb a szerződéskötés véglegesítésénél. A 

szolgáltatáshoz kapcsolódik egy fotográfus munkája is, aki 

az élményvezetést kívülről követi és különböző szögekből 

fényképeket készít az autóról és az útvonaláról. Ezeket a 

felvételeket kizárólag a véglegesített videóanyagban 

(elkészült „emlékvideó” / „személyes kisfilm”) lehet már 

csak megtekinteni. A fotográfus által készített 

fényképeken nincs vélhetőleg személyes adat. 

Amennyiben véletlenül sikerült ilyen fényképek készíteni, 

úgy társaságunk munkatársa haladéktalanul 

felismerhetetlenné teszi, tehát véglegesen titkosítja az 

érintett részeket vagy törli a felvételt. 

„Emlékvideó” / „Személyes kisfilm” készítés összefoglaló 

A videófelvétel nyers anyagát még a társaságunk 

megbízott belsős szakemberéhez továbbítjuk, aki elvégzi a 

videóvágásokat, annak érdekében, hogy megfelelő 

élményként funkcionáljon a felvétel. Az élményvezetés 

akkor indul, amikor a felvételt elindítják. Az 

élményvezetéstől számított egy hónapon belül 

elkészülnek a kész videóanyagok. Az emlékvideó 

átadásával, így a szerződéses teljesítéssel az adatkezelési 

cél is megszűnt, tehát töröljük a felvételt a saját 

rendszereinkből. Az elkészült videóanyag átadása az 

érintett által hozott adathordozóra kerül mentésre vagy a 

Google Drive szolgáltatásainak használatbavételével 
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kerülnek továbbításra, épp ahogy az érintett kéri. 

Adatkezelés célja: Szolgáltatás teljesítése, élmények 

maradandóvá tétele. Az ilyen típusú adatkezelés 

jogalapja: szerződéses teljesítés. Adatok: Nyers 

videófelvételen rögzített hangok és képmások, továbbá 

fényképek. Adatkezelés időtartama: A felvétel rögzítésétől 

számított egy hónapig. 

A videókamerás megfigyelésről szóló tájékoztatók: 

Internetes elérhetősége: http://www.drive-x.eu/hu/adatvedelmitajekoztato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatrögzítés módja: Kép- és Hangrögzítéses videómegfigyelés 

Adatkezelés célja: 

(1) Baleset esetén a rendőri intézkedés segítése céljából. 
(2) Igényelt „Emlékvideó” / „személyes kisfilm” készítési szolgáltatás esetében a 

felvétel elkészültétől számított 1 (egy) hónap alatt törlésre kerül a felvétel. 

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek. 

Adatkezelés ideje: Az autóban tartózkodás teljes ideje alatt. 

Adatkezelés helye: Érintett által hozott adathordozóra kerül mentésre. 

Készített kép és hanganyaghoz való hozzáférés lehetősége két esetben történhet: 

(1) Baleset esetén a rendőri intézkedés során a hatóság használja fel 
(2) Igénybe kívánja venni „Emlékvideó” készítési szolgáltatásunkat 

http://www.drive-x.eu/hu/adatvedelmitajekoztato
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Adatkezelési példa: 

Az élményvezetés hangos-kamerás megfigyelése előírt, mely videó 

az érintett által hozott adathordozóra kerül (szolgáltatási feltétel, 

biztosíték). Baleset esetén társaságunk rendőri intézkedést 

kezdeményez. „Emlékvideó” / „személyes kisfilm” készítési 

szolgáltatásunk igénylésekor a felvételeket továbbítjuk az illetékes 

belsős kollégánknak, aki megkezdi a videóvágási munkálatokat a 

fotográfus által készített fényképek felhasználásával. 

 

7.3.1.2 Vezetéstechnikai tréning, Csapatépítő tréning, Marketingfelületek 

bérbeadása, VIP busz bérlés 

A szolgáltatásaink igénylései vagy egyoldalú kapcsolatfelvétellel 

történik [ld. 7.1.1.1] vagy kapcsolatfelvételi űrlappal [ld.7.1.2]. Az 

árajánlatkiállítást [ld. 7.3.3] a kapcsolatfelvételi e-mail címre 

továbbítjuk [ld. 7.3.2]. Természetesen szerződünk a bérbevevővel 

[ld. 7.3.4]. A bérbeadás a díjbekérő kiegyenlítéstől számítva lesz 

hatályos [ld. 7.3.5]. Ezt követően pedig kiállítjuk a számlát [ld. 7.3.6], 

amit megküldünk a megadott e-mail címre [ld. 7.3.2]. 

Adatkezelési példa: 

Kapcsolatfelvétel után árajánlatot küldünk a megadott e-mail címre. 

Az árajánlat elfogadása után szerződünk és várjuk a számla 

kiegyenlítését. Ezt követően pedig kiállítjuk a számlát, amit 

megküldünk a megadott e-mail címre. 

7.3.2 Írásbeliségre kijelölt kapcsolatfelvételi adat adatkezelése 

Az e-mail címet jelöltük meg, mint írásbeliségre kijelölt kapcsolatfelvételi 

adatot. Ezen adat megadása két esetben kötelező: 

1) Szerződéses kapcsolat előkészítési folyamatát rögzíti 

2) Szerződéses kapcsolat jött létre 

7.3.2.1 Kezelt személyes adatok köre 

 E-mail cím (vagy levelezési cím) 

7.3.2.2 Az adatkezelés célja 

Az írásosság és a nyomon követhető folyamatok elvárási igénye, 

valamint a bizonyíthatóság igénye miatt. 
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7.3.2.3 Az adatkezelés jogalapja 

Szerződéses teljesítés. 

7.3.2.4 Az adatkezelés időtartama 

A szerződés teljesítését követő öt év után haladéktalanul törlésre 

kerül. 

7.3.2.5 Megjegyzés 

Külön igény esetén postai levelezési címre is lehet cserélni az 

írásbeliségre kijelölt kapcsolatfelvételi adatot. 

Adatkezelési példa: 

E-mailen küldjük meg a szerződéssel kapcsolatos fontos 

dokumentációkat. 

 

7.3.3 Árajánlatkiállítási kötelezettségből adódó adatkezelés 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. § (1) bekezdése 

szerint a fogyasztót írásban tájékoztatni kell a szolgáltatás díjáról. 

Társaságunk ezt a tájékoztatást az árajánlat kiállításával teljesíti (ld. webshop 

kosár). Az árajánlat elfogadása után társaságunk kiállítja a díjbekérőt, amely 

alapján az utalás beérkezik, majd kiállításra kerül a szolgáltatás tárgyára 

vonatkozó számla. Az ellenérték megfizetésére vonatkozóan előfordulhat, 

hogy egyedi megállapodás útján módosulnak a határidők, de az adatvédelmi 

eljárásokban, illetve az adatkezelésekben ilyenkor sem történik változás. 

7.3.3.1 Kezelt személyes adatok köre 

A szolgáltatást igénybevevőjének neve és címe, fordított adózás 

esetén az adószáma (amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a 

szolgáltatás nyújtását a részére teljesítették), vagy ha az áthárított 

adó a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja, és a szolgáltatás 

nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le (gazdasági célú 

letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási 

helye van belföldön), akkor a szolgáltatást igénybevevő 

adószámának (illetve csoportos áfa-alanyiság esetén 

csoportazonosító számának) első nyolc számjegye (amely alatt, mint 

belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a 

szolgáltatásnyújtást teljesítették). 

7.3.3.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a fogyasztót írásban tájékoztatni a szolgáltatás 

díjáról. 
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7.3.3.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, amit a 

következő törvény, illetve jogszabályhely fogalmaz meg: 1997. évi 

CLV. törvény 14. § (1). 

7.3.3.4 Az adatkezelés időtartama 

A szerződés teljesítését követő öt év után haladéktalanul törlésre 

kerül. 

7.3.3.5 Megjegyzés 

Az árajánlat elfogadása után a díjbekérő kiállításához, az online 

számlakiállításból adódóan a bekért adatokat fel kell vezetni az 

online számlázó rendszerbe (ld. „Számlakiállítási kötelezettségből 

adódó adatkezelés”). 

     Adatkezelési példa: 

    Társaságunk kiállítja az árajánlatot leendő Ügyfele részére. 

 

7.3.4 Szerződéses adatok adatkezelése 

A szerződéses kapcsolat létesítéséhez és a szerződés szerinti jognyilatkozatok 

megtételéhez elengedhetetlenül szükséges a szerződő felek adatainak 

rögzítése. Az Ügyfél, tehát az egyik szerződő fél szerződhet cégként, illetve 

magánszemélyként is. A magánszemélyként szerződött Ügyfelekre 

vonatkozóan a jelen dokumentáció az irányadó. 

7.3.4.1 Kezelt személyes adatok köre 

A szerződésben kezelt adatok a szerződő személyének azonosítására 

szolgál. Magánszemélyek esetében: 

 Név 

 Születési név 

 Születési hely, idő 

 Anyja neve 

 Aláírás 

7.3.4.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a szerződésben meghatározott 

jognyilatkozatokat tevő személyének azonosítása. 

7.3.4.3 Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja szerződéses teljesítés. 
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7.3.4.4 Az adatkezelés időtartama 

Az adatok a szerződéses kapcsolat megszűnése után, öt év elteltével 

azonnal törlésre kerülnek. 

7.3.4.5 Megjegyzés 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (1) 

bekezdés alapján történik az érintett azonosítása. Továbbá annak 

bizonyítását, hogy a szerződést cégszerűen, cégjegyzésre jogosultak 

írták alá, a szolgáltató a cégre vonatkozóan aláírásmintát kérhet be. 

Az aláírásminta bizonyítja az aláírás valódiságát [ld. 2006. évi V. 

törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról 9. § (3a)]. Továbbá a megnevezett törvény 9. § (2) 

bekezdése szerinti adatok nem minősülnek személyes adatnak a 

cégiratok nyilvánosságának elve alapján [ld. 1996. évi XX. törvény 10. 

§ (4)]. 

Adatkezelési példa: 

A felek (Ügyfelünk és társaságunk) szerződik valamely szolgáltatás 

igénybevételéhez. 

 

7.3.5 Utalási adatok adatkezelése 

Az árajánlat kiállítását és annak elfogadását követően a díjbekérő is kiállításra 

kerül a számlázz.hu -n keresztül. A díjbekérő online utalás útján történő 

teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az utalási megbízást teljesítő 

bank felé történő adattovábbítás. Ezen adattovábbítást az Ügyfél a saját 

bankján keresztül kezdeményezi, ezzel is biztosítva a megbízás teljesülését. 

Az Ügyfél bankja és a szolgáltató bankja között teljesül az utalási megbízás, 

melyről a szolgáltató bankja a szolgáltató számára értesítést küld. Az utalási 

adatok adatkezelésére az Ügyféltől, a szolgáltató részére beérkezett 

szolgáltatási díj megfizetőre vonatkozó azonosítása szolgál. 

7.3.5.1 Kezelt személyes adatok köre 

Számlázási név, bank neve, bankszámlaszám. 

7.3.5.2 Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a beérkező utalást indító személy azonosítása. 

7.3.5.3 Az adatkezelés jogalapja 

Szerződéses teljesítés. 
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7.3.5.4 Az adatkezelés időtartama 

Tekintettel arra, hogy a beérkezett utalások feltüntetésre kerülnek a 

bankkivonatokon és ezen dokumentációk adatai jogi kötelezettség 

teljesítéséhez is szükségesek (ld. Áfa. tv.), a személyes adatok 

tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését 

követő 8 év. 

7.3.5.5 Megjegyzés 

Az Áfa. törvény alapján, jogi kötelezettség teljesítéséből adódóan, 

adattovábbításokat végzünk a könyvelési szolgáltatást nyújtó 

vállalkozásnak (ld. jelen dokumentáció 9.2). 

Adatkezelési példa: 

Az utalás teljesítésével társaságunknak rálátása lesz az ügyletek során 

érintett           banki, utalási adatokra. 

 

7.3.6 Számlakiállítási kötelezettségből adódó adatkezelés 

A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.), valamint az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletek tartalmazzák (ld. Áfa tv. 159 § (1) 

bekezdés). 

7.3.6.1 Kezelt személyes adatok köre 

Vevő neve, adószám, számlázási cím, e-mail cím. 

7.3.6.2 Az adatkezelés célja 

Törvényi megfelelés. 

7.3.6.3  Az adatkezelés jogalapja 

Jogi kötelezettség teljesítése. 

7.3.6.4 Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó 

jogviszony megszűnését követő 8 év. 

7.3.6.5 Megjegyzés 

Az elektronikus számlakiállításból adódóan az ezen pontban (ld. 

jelen dokumentáció 7.3.6) ismertetett adatokat fel kell vezetni a 

számlázási szolgáltatást nyújtó vállalkozás erre fenntartott 

rendszerébe (ld. jelen dokumentáció 9.2). 
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    Adatkezelési példa: 

   Társaságunk a törvénykezéseknek megfelelően kiállítja Ügyfelének a számlát. 

 

7.4 Telephelyen, biztonságtechnikai okokból kifolyólag működtetett videókamerás 

megfigyelőrendszer 

A telephelyen három kamera üzemel. A telephely kinti megfigyelése két kamera 

alkalmazásával történik, míg a belső környezet további egy kamerával valósul meg. 

Mind a három kamerának két jelentős adatkezelési célja van: vagyonvédelem és 

testi épség védelme. Az adatkezelésünk jogszerűségének megállapítása a 

hatásvizsgálati eredményeink és az érdekmérlegelési tesztünk segítségével került 

meghatározásra. A videókamerás megfigyelés jogalapja: jogos érdek. Az 

adatkezelés időtartama: 3 nap. Amennyiben szükséges, rendőrségi jegyzőkönyv 

vagy egyéb hivatalos szerv által kiállított jegyzőkönyv miatt az adatkezelőnek nem 

szükséges adatot kezelnie. 

7.4.1 Kezelt személyes adatok köre 

Képmások. 

7.4.2 Az adatkezelés célja 

Vagyonvédelem és testi épség védelme. 

7.4.3  Az adatkezelés jogalapja 

Jogos érdek. 

7.4.4 Az adatkezelés időtartama 

A felvétel készítésétől számított három nap. 

7.4.5 Megjegyzés 

Részletes kifejtés a honlapunkon található „Adatvédelmi közleményeink” 

fülön olvasható. 

Adatkezelési példa: 

Vagyonvédelem és a testi épség védelme érdekében alkalmazunk kamerás 

megfigyelést a telephelyünkön. 

 

7.5 Egyéb adatkezelések 

Társaságunk egyéb céllal is kezelhet adatokat, amik az érintett előzetes 

hozzájárulásán alapulnak. Az ilyen típusú adatkezelésekről azelőtt adunk 

tájékoztatást, mielőtt az adatokat céljuk szerint felvesszük. 
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7.6 A honlapon lévő audiovizuális tartalmak 

Külső szolgáltató szolgáltatását [YouTube] vesszük igénybe a honlapunkon 

megjelenő audiovizuális tartalom folyamatos biztosítása céljából. A YouTube belsős 

adatvédelmi felületén a legszigorúbb adatvédelmi beállításokat elvégeztük, így 

semmilyen személyes adat nem kerül ezáltal továbbításra (felhasználói 

értelmezésben). 

A videókban szereplő személyek képmásaival kapcsolatos kiemelt tájékoztatás a 

honlap adatvédelmi közleményei között került feltüntetésre. Ennek oka az, hogy az 

érintettek a lehető legegyszerűbben tájékozódjanak az őket érintő, kiemelt 

hangsúllyal kezelendő adatkezelésekről. 

Társaságunk YouTube csatornája a következő: 

https://www.youtube.com/channel/UCfcdS3q5BvJ8zT7Plqj--Zw/featured 

 

8 Az adatkezelés jogalapja 

 

Adatkezelések Adatkezelések jogalapja 

A honlap által biztosított kapcsolatfelvétel – 

Kapcsolatfelvétel, Elérhetőségi adatok 

kezelése 

[ld. 7.1.1.6] 

Az érintett hozzájárulása 

Űrlap által biztosított felületen átadott 

adatok adatkezelése 

[ld. 7.1.2] 

Az érintett hozzájárulása 

Állás betöltésére jelentkező személyek 

adatainak kezelése 

[ld. 7.2] 

Az érintett hozzájárulása 

Jelentkezés élményautózásra – Elérhetőségi 

adatok 

[ld. 7.3.1.1.1 A)] 

Szerződéses teljesítés 

Jelentkezés élményautózásra – számlázási 

adatok 

[ld. 7.3.1.1.1 B)] 

Jogi kötelezettség teljesítése 

https://www.youtube.com/channel/UCfcdS3q5BvJ8zT7Plqj--Zw/featured
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Adatkezelések Adatkezelések jogalapja 

A vezetés közbeni kamerás megfigyelésről 

„Emlékvideó” / „Személyes kisfilm” készítés 

[ld. 7.3.1.1.2] 

Szerződéses teljesítés 

Írásbeliségre kijelölt kapcsolatfelvételi adat 

adatkezelése 

[ld. 7.3.2] 

Szerződéses teljesítés 

Árajánlatkiállítási kötelezettségből adódó 

adatkezelés 

[ld. 7.3.3] 

Jogi kötelezettség teljesítése 

Szerződéses adatok adatkezelése 

[ld. 7.3.4] 
Szerződéses teljesítés 

Utalási adatok adatkezelése 

[ld. 7.3.5] 
Szerződéses teljesítés 

Számlakiállítási kötelezettségből adódó 

adatkezelés 

[ld. 7.3.6] 

Jogi kötelezettség teljesítése 

Telephelyen, biztonságtechnikai okokból 

kifolyólag működtetett videókamerás 

megfigyelőrendszer 

[ld. 7.4] 

Jogos érdek 

Egyéb adatkezelések 

[ld. 7.5] 
Az érintett hozzájárulása 

A honlapon lévő audiovizuális tartalmak 

[ld. 7.6] 

A honlap adatvédelmi közleményei között 

került részletes kifejtésre. 
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9 Az adatok rálátására jogosultak 

9.1 Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettsége 

Társaságunk működése érdekében alkalmazunk adatfeldolgozókat. Az 

adatfeldolgozókat minden esetben szakmai titoktartási kötelezettség köti. 

9.2 Adatfeldolgozóink 

Az alábbi felsorolásban ismertetjük az adatfeldolgozóinkat, akikkel szolgáltatási 
szerződéssel vagy együttműködési keretmegállapodással szerződéses kapcsolatunk 
van: 

 EZIT Kft. Elérhetősége: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. – Az itt 
megnevezett társaság a társaságunk részére adattárolási és adatbáziskezelői 
szolgáltatást nyújt, (tárhely és adatbázis szolgáltatónk). A kezelt adatok köre: A 
honlapunk működéséhez, illetve a munkamenetek által megadott bármely adat. 

 

 Rácz Gergely egyéni vállalkozó Elérhetősége: MAGYARORSZÁG, 2022 
TAHITÓTFALU ERDÉSZ UTCA 12. – Az itt megnevezett egyéni vállalkozó 
társaságunk honlapját tartja karban időszakos és kontrollált rálátással. 

 

 

 KBOSS.hu Kft. Elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ – Az itt megnevezett 
társaság, társaságunk részére biztosítja az árajánlatok kiállításának, illetve 
számlázási feladatok ellátásának lehetőségét. Kezelt adatok köre: ld. 7.33; 7.3.6] 

 

 Takarékbank Zrt. Elérhetősége: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. – 
Társaságunk az itt megnevezett bank banki szolgáltatásait veszi igénybe. Kezelt 
adatok köre: ld. 7.3.5. 

 

 

 Vida Izsák egyéni vállalkozó Elérhetősége: MAGYARORSZÁG, 6070 IZSÁK 
VÁSÁRTÉR UTCA 5.  – Az itt megnevezett egyéni vállalkozó a társaságunk online 
jelenlétét biztosítja különböző médiafelületeken (Facebook; YouTube) időszakos 
és kontrollált rálátással. 

 

 Google Inc. Elérhetősége: https://www.google.hu/intl/hu/contact/ – Az itt 
megnevezett társaság adattárolási szolgáltatását [Google Drive] és 
levelezőrendszerét [G-mail] használjuk. A Google Drive felületén adatokat 
tárolunk. A kezelt adatok köre: Minden megőrzendő, dokumentált nyilatkozat 
vagy irat elektronikus változata; videófelvételek. A levelezésekre vonatkozóan az 
e-mail címeket és a levelezések tartalmát értjük. 

  

https://www.szamlazz.hu/
https://www.google.hu/intl/hu/contact/
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9.3 Közös adatkezelés 

 Facebook Inc. Elérhetősége: Facebook Súgóközpont. Az itt megnevezett társaság 

tulajdonában álló „Facebook közösségi portál” termékét, illetve szolgáltatásait 

használjuk. Kizárólag a közösségi portálra vonatkozóan fér hozzá a Facebook 

bármilyen adathoz. Társaságunk Facebook profiljából adódóan a közösségi 

felületen végzett bármely tevékenységünk (pl. Messenger használata stb.) közös 

adatkezelésnek minősül. Ez által is el tudják érni társaságunkat az érdeklődők. A 

kezelt adatok köre: a Facebook belső szabályzatában rögzítettek és a privát 

adatvédelmi beállítások szerinti adatok. 

 

10 Az Érintett jogai az adatkezelések kapcsolatában és a jogérvényesítésük 

10.1 Adatkezelési tájékoztatás 

Az érintett kérelmére – a kérelem benyújtásától számítva indokolatlan késedelem 

nélkül, legfeljebb 1 hónapon belül – közérthető formában, az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban – tájékoztatást adunk az érintett részére a kezelt, – vagy 

rendelkezéseink szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, az érintettre 

vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységekről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az 

érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tárgyévben azonos adatkörre 

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem 

nyújtott be. Egyéb esetekben ésszerű költségtérítés állapítható meg. 

10.2 Az érintett kérheti jogai gyakorlását és érvényesítését (Az érintett joga) 

Az érintett kérheti jogai érvényesítését. Az érintett által kezdeményezett kérelmeket 

a nyilvántartásainkban rögzítjük. (Ld. GDPR III.FEJEZET) 

10.3 Hozzáférési jog (Az érintett 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 minden releváns információt 

megkapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további 

másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 

információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 

bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A jog nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait.  (Ld. GDPR 15.cikk) 
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10.4 Helyesbítéshez való jog (Az érintett joga) 

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 – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Ld. GDPR 

16.cikk) 

10.5 Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (Az érintett joga) 

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

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a törlés feltételei 

érvényesülnek. (Ld. GDPR 17.cikk) 

10.6 Adatkezelés korlátozásához való jog (Az érintett joga) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, 

amennyiben a korlátozás feltételei érvényesülnek. Amennyiben egy adatkezelés 

korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez szükséges mértékben lehet kezelni. (Ld. GDPR 18.Cikk) 

10.7 Adathordozhatósághoz való jog (Az érintett joga) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 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 az adatkezelő, amelynek 

a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adathordozhatóság 

feltételei érvényesülnek. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. A jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  (Ld. 

GDPR 20.cikk) 

10.8 Tiltakozási jog (Az érintett joga) 

Az érintett meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. 

A tiltakozás benyújtásától számított, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 

hónapon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, 

és döntésünkről az érintettet írásban tájékoztatjuk. Szükség esetén, a kérelem 

összetettségét, illetve a kérelmek számát figyelembe véve ez a határidő két hónappal 

meghosszabbítható. Ebben az esetben a kérelem megérkezését követő 1 hónapon 

belül az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével tájékoztatja az érintettet. 

Amennyiben elektronikusan küldte meg az érintett az írásos tiltakozását, úgy 

társaságunk is elektronikusan küldi meg a döntést, kivéve, ha az érintett ezt máshogy 

kéri. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a fenti határidőt 

elmulasztjuk, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 
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harminc napon belül jogosult hatósági eljárást kezdeményezni, illetve bírósághoz 

fordulni. Továbbá úgy is dönthet, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt indítja meg. Valamely eljárás kezdeményezése előtt, 

célszerű a panaszt megküldeni társaságunknak, hogy megfelelő gondossággal 

képesek legyünk ellátni a megoldásra váró feladatot, hibázás esetében képesek 

legyünk helyreállítani a jogszerű állapotot. Együttműködési szándékunk meglétéről 

biztosítjuk Önt! 

10.9 Adatkezelés elleni tiltakozást megküldheti (Az érintett joga) 

Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, 

kérelmeiket az adatkezelőnek vagy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének 

küldhetik meg [jelen Adatkezelési Tájékoztató (2.2); (3) –  

info@drive-x.eu – Adatkezelő e-mail címe. 

adatvedelem@uzletifellendules.hu – Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe. 

10.10 Jogosult bejelentést tenni (Az érintett joga) 

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, 

kérelmeit társaságunknál vagy a társaságunk adatvédelmi tisztviselőjénél nem 

sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy 

személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál jogosult bejelentést tenni vagy bírósághoz fordulni. 

 

11 Adatbiztonság 

11.1 Az adatkezelések összhangban vannak a feltüntetett adatkezelési folyamatokkal 

Személyes adatot kizárólag a jelen „Adatkezelési Tájékoztató” nevezetű 

dokumentációban rögzített tevékenységekkel összhangban kezelünk, figyelve az 

adatkezelések céljaira és az adatkezelés alapelveire. 

11.2 Beépített és Alapértelmezett adatvédelem [GDPR 25.cikk] 

Az adatok biztonságáról gondoskodunk és kötelezettséget vállalunk arra 

vonatkozóan, hogy a megfelelő technikai- és szervezési intézkedéseket végrehajtjuk, 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó szabályok, 

adat- és titoktartással összefüggésben hatályos szabályok érvényre juttatásához és 

biztosításához, valamint mindezekhez igazítjuk az eljárási szabályainkat. 

11.3 A megfelelő technikai – és szervezési intézkedéseink irányultsága és felsorolása 

 A személyes adatok álnevesítése és titkosítása, ideértve az adathordozó 

eszközök kriptográfiai védelmét is. 

mailto:info@uzletifellendules.hu
mailto:eger.norbert@uzletifellendules.hu
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 A személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló 

képességének fennállása. 

 Fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 

lehessen állítani. 

 Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai- és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása. 

 Az informatikai rendszereket és a munkásságunk során használt eszközöket 

tűzfallal védjük, valamint vírus- és veszélyforrás elleni védelemmel láttuk el, 

beleértve a hálózatvédelmet is. 

 Gondoskodunk az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni 

védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében. 

 A munkásságunk során használatos eszközök tekintetében gondoskodunk a 

fiókvédelemről is. 

 Az elektronikus adatokat elkülönítve, a társaságunk erre fenntartott 

rendszerében kezeljük. 

 Minden adathoz csak és kizárólag a társaságunk tagjai, megbízottjai, munkatársai 

férnek hozzá, szigorú jogosultságkezeléssel, ideértve a folyamatban levő 

munkavégzés; feldolgozás alatt levő iratokat is. 

 Az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más 

adatoktól elkülönítve tároljuk. 

 A személyes adatok tekintetében is titoktartási kötelezettséget vállalunk, 

valamint biztosítjuk, hogy a hozzáférő személyek kivétel nélkül titoktartási 

kötelezettséget vállaljanak még a hozzáférhetőség előtt. 

 Megtesszük mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok 

helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentéseket hajtunk végre. 

Adathelyesbítés esetében a másolatokat is haladéktalanul módosítjuk. 

 A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe 

vettük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a 

továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből 

erednek. 

 Az adatokat olyan, megfelelő intézkedésekkel védjük, mely a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetőségét lehetetleníti el vagy 

legalább csökkenti annak kockázatát. 
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 Az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel vagyunk a technika mindenkori fejlettségére, több 

lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű 

védelmét biztosító megoldást választjuk, kivéve, ha az aránytalan nehézséget 

jelentene társaságunk számára. 

 Az adatvédelem biztosítása érdekében kidolgoztunk olyan mechanizmusokat, 

amelyek egy esetleges adatvédelmi incidens esetén gyorseljárási folyamatokat 

biztosítanak. 

 Az adatkezelések megkezdése előtt elvégeztük az adatvédelmi 

hatásvizsgálatokat, az érdekmérlegelési teszteket, az adatkezeléseket és az 

adatkezelések során igényelt adatokat adattérképekkel azonosítottuk, majd az 

adatkezelési elveket szigorúan figyelembe véve és többszörösen ellenőrizve az 

adatkezeléseink jogalapját megfogalmaztuk az adatkezeléseink pontos leiratát. 

Ezt követően minden esetben megadjuk az adatkezeléseinkkel és az érintetti 

jogokkal kapcsolatos tájékoztatásokat az érintetteknek. A tájékoztatásba 

belefoglaltuk társaságunk adatbiztonsági intézkedéseit, de kizárólag felületes 

tájékoztatással éltünk, mivel az adatbiztonsági intézkedések részletes és pontos 

leirata veszélyeztethetné az adatbiztonsági intézkedések, így a technikai – és 

szervezési intézkedéseink hatékonyságát. Továbbá az érdekmérlegelési 

tesztjeink végeredményét is összefoglaljuk a tájékoztatóinkban, összefoglaló 

táblázatot készítünk a kizárólag célhoz kötött és célonként is definiált 

adatkezeléseinkről, valamint a felügyeleti hatóság összes releváns elérhetőségét 

is biztosítjuk az érintetteknek. Társaságunk az adatkezelési előírásoknak többek 

között így felel meg. 

11.4 Speciálisan „emlékvideó” készítési szolgáltatásunk kapcsán folytatott adatvédelmi 
intézkedéseink 

 Az eredeti nyers felvételt az érintett sofőr hazaviszi a saját adathordozóján. A 
nyers felvételről két másolat készül. Az egyik másodlat a belsős videóvágó 
szakemberünkhöz kerül, természetesen munkavégzés céljából. A másik nyers 
felvétel egy elkülönített adathordozóra kerül, melyet páncélszekrényben elzárva 
tartunk. Az utóbbi másolatnak az elveszett az adatok helyreállításánál van 
szerepe. 

 

12 Egyéb tájékoztatás 

12.1 Hozzájárulás visszavonása 

A korábban megadott hozzájárulást visszavonó nyilatkozatot az info@drive-x.eu e-

mail címre megküldött elektronikus levélben, vagy a 2013 Pomáz, Szőlő telep utca 

19. alatti levelezési címre továbbítsa. 

A sütikezelésre vonatkozóan a böngészőjében is lehetőség van a hozzájárulás 

visszavonására [ld. adatvédelmi közlemények: „Sütikezelés és a Böngésző 

mailto:info@uzletifellendules.hu
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kapcsolata”] – [http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/sutikezeles-es-

a-bongeszo-kapcsolata] 

A hozzájárulás visszavonását követően, a korábban, az érintett által szolgáltatott 

adatok céljaira vonatkoztatva, az érintettet többé nem keressük meg, adatait nem 

kezeljük. 

12.2 Kötelesek vagyunk törölni 

Kötelesek vagyunk törölni minden olyan érintettel kapcsolatos személyes adatot, 

amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek 

kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, vagy amelynek 

kezeléséhez nincsen törvényi jogalap. 

 

13 Összefoglaló táblázat a teljes adatkezelésről 

Adatkezelés 

megnevezése 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

időtartama 
Megjegyzés 

A honlap által 

biztosított 

kapcsolatfelvétel – 

Kapcsolatfelvétel, 

Elérhetőségi 

adatok kezelése 

[ld. 7.1.1.6] 

Kapcsolatfelvétel 
Az érintett 

hozzájárulása 

Név; 

Telefonszám; 

E-mail cím; 

Közösségi 

médiafelületen 

követőnk 

Az érintett 

részéről 

megfogalmazott 

kapcsolattartás 

időpontjáig. 

- 

Űrlap által 

biztosított 

felületen átadott 

adatok 

adatkezelése 

[ld. 7.1.2] 

Kapcsolatfelvétel 
Az érintett 

hozzájárulása 

Név; 

Telefonszám; 

E-mail cím. 

Az érintett által 

kiválasztott 

időpontig. 

Kiemelendő, hogy egy 

kapcsolatfelvételi adat 

megadása is elegendő, de meg 

lehet adni több elérhetőségi 

forrást is. 

Állás betöltésére 

jelentkező 

személyek 

adatainak kezelése 

[ld. 7.2] 

Állás betöltése 
Az érintett 

hozzájárulása 

Név; 

Érkeztetési cím 

(postai levél 

esetében 

levelezési cím; 

elektronikus 

levél esetében e-

mail cím); 

Önéletrajz. 

Nyilatkozat 

hiányában 

legfeljebb 

három hónapig. 

- 

http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/sutikezeles-es-a-bongeszo-kapcsolata
http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/sutikezeles-es-a-bongeszo-kapcsolata
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Adatkezelés 

megnevezése 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

időtartama 
Megjegyzés 

Jelentkezés 

élményautózásra – 

Elérhetőségi 

adatok 

[ld. 7.3.1.1.1 A)] 

Szolgáltatás 

igénybevétele 

Szerződéses 

teljesítés 

Név; 

E-mail; 

Telefonszám; 

Ajándékkör 

esetén a vezető 

személyének 

neve Továbbá a 

sofőr számára 

személyes 

üzenet. 

Gazdasági 

tevékenységen 

belül 

értelmezve a 

szerződéses 

teljesítéstől 

számított öt év 

után kerül 

haladéktalanul 

törlésre. 

- 

Jelentkezés 

élményautózásra – 

számlázási adatok 

[ld. 7.3.1.1.1 B)] 

Szolgáltatás 

igénybevétele 

és 

Törvényi 

megfelelés 

Jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

Számlázásai név; 

Számlázási cím. 

A személyes 

adatok 

tárolásának 

időtartama a 

jogalapot adó 

jogviszony 

megszűnését 

követő 8 év. 

Áfa tv. 159 § (1) bekezdés. 

„Emlékvideó” / 

„Személyes kisfilm” 

készítése 

[ld. 7.3.1.1.2] 

Szolgáltatás 

igénybevétele 

Szerződéses 

teljesítés 

Hanganyagok és 

képmások. 

Az emlékvideó 

átadása, 

szerződéses 

teljesítés 

megtörténtje. 

- 

Írásbeliségre 

kijelölt 

kapcsolatfelvételi 

adat adatkezelése 

[ld. 7.3.2] 

Hivatalos 

kapcsolatfelvétel 

Szerződéses 

teljesítés 

E-mail cím vagy 

levelezési cím. 

A szerződés 

teljesítését 

követő öt év 

után 

haladéktalanul 

törlésre kerül. 

- 

Árajánlatkiállítási 

kötelezettségből 

adódó adatkezelés 

[ld. 7.3.3] 

Árajánlat 

kiállítás 

Jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

Név, cím, 

adószám. 

A szerződés 

teljesítését 

követő öt év 

után 

haladéktalanul 

törlésre kerül. 

1997. évi CLV. törvény 14. § 

(1). 
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Adatkezelés 

megnevezése 

Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt adatok 

köre 

Adatkezelés 

időtartama 
Megjegyzés 

Szerződéses adatok 

adatkezelése 

[ld. 7.3.4] 

Joghatályos 

aláírás. 

 

Szerződéses 

teljesítés 

Név, születési 

név, születési 

hely, idő, anyja 

neve, aláírás. 

Az adatok a 

szerződéses 

kapcsolat 

megszűnése 

után, öt év 

elteltével 

azonnal törlésre 

kerülnek. 

- 

Utalási adatok 

adatkezelése 

[ld. 7.3.5] 

Utalást teljesítő 

személyének 

azonosítása. 

Szerződéses 

teljesítés 

Számlázási név, 

bank neve, 

bankszámlaszám. 

A személyes 

adatok 

tárolásának 

időtartama a 

jogalapot adó 

jogviszony 

megszűnését 

követő 8 év. 

- 

Számlakiállítási 

kötelezettségből 

adódó adatkezelés 

[ld. 7.3.6] 

Számla kiállítása 

Jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

Vevő neve, 

adószám, 

számlázási cím, 

e-mail cím. 

A személyes 

adatok 

tárolásának 

időtartama a 

jogalapot adó 

jogviszony 

megszűnését 

követő 8 év. 

Áfa tv. 159 § (1) bekezdés. 

Telephelyen, 

biztonságtechnikai 

okokból kifolyólag 

működtetett 

videókamerás 

megfigyelőrendszer 

[ld. 7.4] 

Vagyonvédelem 

és testi épség 

védelme. 

Jogos érdek Képmások. 

A felvétel 

készítésétől 

számított 

három nap. 

Részletes kifejtés a 

honlapunkon található 

„Adatvédelmi közleményeink” 

fülön olvasható. 

Egyéb 

adatkezelések 

[ld. 7.5] 

Azelőtt adunk 

tájékoztatást, 

mielőtt az 

adatokat céljuk 

szerint 

felvennénk. 

Az érintett 

hozzájárulása 

Azelőtt adunk 

tájékoztatást, 

mielőtt az 

adatokat céljuk 

szerint 

felvennénk. 

Azelőtt adunk 

tájékoztatást, 

mielőtt az 

adatokat céljuk 

szerint 

felvennénk. 

- 

A honlapon lévő 

audiovizuális 

tartalmak 

[ld. 7.6] 

A honlap 

adatvédelmi 

közleményei 

között került 

részletes 

kifejtésre. 

A honlap 

adatvédelmi 

közleményei 

között került 

részletes 

kifejtésre. 

A honlap 

adatvédelmi 

közleményei 

között került 

részletes 

kifejtésre. 

A honlap 

adatvédelmi 

közleményei 

között került 

részletes 

kifejtésre. 

http://www.drive-

x.eu/adatvedelmi-

kozlemenyeink/videokon-

kepeken-szereplo-

szemelyek 

http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/videokon-kepeken-szereplo-szemelyek
http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/videokon-kepeken-szereplo-szemelyek
http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/videokon-kepeken-szereplo-szemelyek
http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/videokon-kepeken-szereplo-szemelyek
http://www.drive-x.eu/adatvedelmi-kozlemenyeink/videokon-kepeken-szereplo-szemelyek
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14 FOLYMATÁBRA AZ ÖSSZETETT ADATKEZELÉSEINKRŐL 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSUNK 

(Vezetéstechnikai tréning, Csapatépítő 
tréning, Marketingfelületek bérbeadása, VIP 

busz bérlés) 

 

ÉLMÉNYAUTÓZÁSI SZOLGÁLTATÁSUNK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

KAPCSOLATFELVÉTEL

[ld.7.1.1.1 vagy 7.1.2]

ÁRAJÁNLATKIADÁS

[ld. 7.3.3]

KAPCSOLATFELVÉTELI E-MAIL CÍMRE 
MEGKÜLDÖTT LEVÉL

[ld. 7.3.2]

HELYSZÍNI SZERZŐDÉS

[ld. 7.3.4]

KIEGYENLÍTŐDIK A SZÁMLA

[ld. 7.3.6]

SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

[ld. 7.3.6]

MEGKÜLDJÜK A SZÁMLÁT A 
KAPCSOLATFELVÉTELI E-MAIL CÍMRE

[ld. 7.3.2]

WEBSHOP

[ld. 7.3.1.1.1]

(árajánlatkiadás a webshop 
rendszerében megvalósul)

KAPCSOLATFELVÉTELI E-MAIL CÍMRE 
MEGKÜLDÖTT LEVÉL

[ld. 7.3.2]

HELYSZÍNI SZERZŐDÉS

[ld. 7.3.4]

KIEGYENLÍTŐDIK A SZÁMLA

[ld. 7.3.6]

SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

[ld. 7.3.6]

MEGKÜLDJÜK A SZÁMLÁT A 
KAPCSOLATFELVÉTELI E-MAIL CÍMRE

[ld. 7.3.2]
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15 NAIH – szervezeti, személyzeti adatok 

15.1 A szerv hivatalos adatai és ügyfélszolgálata 

A szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon – és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

 Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

 Faxszám: +36 (1) 391-1410 

 Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 A honlap URL-je http://www.naih.hu 

Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata: 

 Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

 Faxszám: +36 (1) 391-1410 

 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 Online ügyintézés elérhetősége: http://naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

A jelen dokumentáció 2020.05.25-től visszavonásig hatályos. 

http://naih.hu/online-uegyinditas.html

