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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A jelen adatkezelési szabályzat azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről -a
továbbiakban Felhasználóról-, a NT-Service Kft. (Cégjegyzékszám.: 01-09-901114, Adószám:
14374472-2-43, Székhely: 1224 Budapest, Damjanich utca 50., a továbbiakban: szolgáltató,
adatkezelő) gyűjt és kezel a randi8.hu weboldal meglátogatása, és az arra történő regisztráció során.
Adatkezelőként megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat
az eljárási szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az általunk kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan
hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében
foglaltaknak. Ez az adatkezelési szabályzat a természetes személyek személyes adatai védelméről és
az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján
készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szól. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót
egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem
köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Szolgáltató/adatkezelő megnevezése:
Cégnév: NT-Service Kft.
Székhely: 1224 Budapest, Damjanich utca 50.
Adószám: 14374472-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-901114
Weboldal megnevezése, címe: Randi8 Társkereső, https://randi8.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://randi8.hu/adatkezeles
Levelezési cím: 1224 Budapest, Damjanich utca 50.
E-mail: office@randi8.hu
Telefon: +36 70 4 333 222

1. Fogalommeghatározások
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.
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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.
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.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
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.
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.
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így
például az adatokat tartalmazó irat ledarálása.
munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő
természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének
feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes
adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az
Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek
irányában.
adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz
hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik
személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.
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GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.
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;
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;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
2. Az adatkezelés irányelvei
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:








A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság elve);
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet (célhoz kötöttség);
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a
szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve);
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve);
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történik (korlátozott tárolhatóság elve);
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(integritás és bizalmas jelleg elve).
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Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
3. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A tájékoztatás kéréshez való jog: Felhasználó a jelen szabályzatban megadott
elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, hogy milyen adatait, milyen
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A
Felhasználó kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a Felhasználó által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld Szolgáltató.
A helyesbítéshez való jog: Felhasználó írásban, a megadott elérhetőségeken keresztül
kérheti Szolgáltatótól, hogy valamely adatát módosítsa. Erről Szolgáltató a Felhasználó
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik, a Felhasználó által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küld. Adatmódosításra felhasználónak is van
lehetősége a randi8.hu weboldalra belépve, az „Adatlapom” menüpontban, kivételt képez ez
alól Felhasználó regisztrált e-mail címe, melynek módosítását Felhasználó írásban kérheti.
A törléshez való jog: Felhasználó írásban, regisztrált e-mail címéről, vagy postai úton a
megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Szolgáltatótól adatainak törlését e-mail címe, és
felhasználó azonosítójának (az Adatlapom→Alapadatok menüpontban megtalálható és csak
a felhasználó láthatja) megadásával. A Felhasználó kérelmére ezt haladéktalanul, de
legfeljebb 30 napon belül Szolgáltató megteszi, a Felhasználó által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küld. Felhasználónak adatai, és ezzel együtt regisztrációjának
törlésére a randi8.hu weboldalra belépve is van lehetősége a „Beállítások →
Rendszerbeállítások” menüpontban.
A zároláshoz való jog: Felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti
Szolgáltatótól adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt
indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A zárolást Szolgáltató Felhasználó kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi, a Felhasználó által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küld.
A tiltakozáshoz való jog: Felhasználó írásban, a megadott elérhetőségeken keresztül
tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül azt Szolgáltató megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről Felhasználót e-mailben
tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: A Felhasználó által tapasztalt
jogellenes adatkezelés esetén Felhasználónak van lehetősége értesíteni Szolgáltatót, így
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. A Felhasználó
érdekében mindent megtesz Szolgáltató, hogy a felmerült probléma megoldódjon.
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Amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre,
értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''
Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
4. Adatkezelési alapelvek a weboldal üzemeltetése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen
vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére
az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e
célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel
kezelhető.
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Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
5. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői
A randi8.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
6. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés
Szolgáltató számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a szolgáltató székhelyén
(1224 Budapest, Damjanich utca 50.) és a Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett TSystems Cloud & Data Center (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13.) adatközpontban
találhatóak meg.
7. Adatfeldolgozók
Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához a lentebb megjelölt adatfeldolgozókat vesszük
igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött
szerződés és az adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR
szerinti adatkezelésről és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére és az
adatkezelő ellenőrzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó
igénybevételére kizárólag az adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak.
A jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozók az
alábbiak lehetnek:
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Cégnév: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Ügyfélszolgálata: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-43
Weblapja: https://simple.hu
8. Adattovábbítás
Egyenlegfeltöltés esetén felhasználó tudomásul veszi, hogy az NT-Service Kft. (1224
Budapest, Damjanich utca 50.) adatkezelő által a randi8.hu felhasználói adatbázisában tárolt
alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u.
30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
- felhasználó e-mail címe
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
9. Az egyes adatkezelések
Az adatkezelés megnevezése,
leírása és célja

Weboldal meglátogatása
Szolgáltató a weboldal látogatása során a szolgáltatás biztosítása,
működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében
rögzíti a látogatói adatokat, valamint azokat anonim statisztikák
készítésére felhasználja.

Érintettek köre

A weboldalt meglátogató személyek.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §
(3) bekezdése.

A kezelt adatok köre

Látogatás dátuma, időpontja, a felhasználó eszközének IP címe, a
meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a
felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos technikai
adatok (pl. név, verziószám).

Az adatkezelés időtartama és A weboldal megtekintésétől számított 365 nap, de a biztonsági
az adatok törlése
mentésekben a látogató adatai a törléstől számított 14 naptári napig még
elérhetőek.
Kik férhetnek hozzá a
Ügyvezető, Rendszergazda, Weboldalt fejlesztő programozó
személyes adatokhoz az
adatkezelő szervezetén belül?
Az adatok tárolási módja

elektronikus
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Az adatkezelés megnevezése, Weboldalra, ezzel együtt a szolgáltatásra történő regisztráció
leírása és célja
A weboldal szolgáltatásaihoz történő teljes, vagy részleges hozzáférés.
Érintettek köre

A weboldalra regisztráló, és annak szolgáltatásait igénybe vevő
felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, jogos érdek, a szerződés teljesítése.

A kezelt adatok köre

Felhasználó keresztneve, E-Mail címe, a szolgáltatás eléréséhez szükséges
jelszava, születési ideje, neme, a keresett partner neme, feltöltött
fényképei, felhasználó azonosítója, felhasználó eszközének IP címe, az
utolsó belépés időpontja, lakhely [város], dohányzási és alkoholfogyasztási
szokások, végzettség, gyermekek száma, családi állapota, magassága,
testalkata, tart-e háziállatot. A felhasználó keresett partnerére vonatkozó
adatai: lakhely [város, több is megjelölhető], dohányzási és
alkoholfogyasztási szokások, végzettség, gyermekek száma, családi
állapota, magassága, testalkata, tart-e háziállatot, életkora.

Az adatkezelés időtartama és Az adatkezelést szolgáltató a felhasználó adatlapjának törléséig végzi, a
az adatok törlése
biztonsági mentésekben a felhasználó adatai a törléstől számított 14
naptári napig még elérhetőek.
Kik férhetnek hozzá a
Ügyvezető, Rendszergazda, Adminisztrátor
személyes adatokhoz az
adatkezelő szervezetén belül?
Az adatok tárolási módja

elektronikus

Az adatkezelés megnevezése,
leírása és célja

Számlakiállítás
Az adatkezelés célja számla kiállítása és küldése (e-mail mellékletként,
vagy letölthető hivatkozásként).

Érintettek köre

A szolgáltatást használó, a befizetett díjról számlát kérő felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja

Jogi kötelezettség teljesítése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.

A kezelt adatok köre

Felhasználó e-mail címe, számlázási neve, számlázási címe, szükség
esetén adószáma, a számla technikai adatai.

Az adatkezelés időtartama és Az adatkezelés a felhasználó hozzájárulását, visszavonását vagy a
az adatok törlése
regisztrációja törlését követő 8 évig történik (számlázási adat).
Kik férhetnek hozzá a
Ügyvezető, Adminisztrátor
személyes adatokhoz az
adatkezelő szervezetén belül?
Az adatok tárolási módja

elektronikus
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Az adatkezelés megnevezése,
leírása és célja

Panaszkezelés
Felhasználó a megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (más által
átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy
adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó
panaszát írásban közölni kívánja (panaszos).

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de
panasz esetén az adatkezelés kötelező.

A kezelt adatok köre

Felhasználó
e-mail
címe,
neve,
számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai.

címe,

panasz

tárgya,

Az adatkezelés időtartama és Szolgáltató az adatokat a panasztételt követő általános polgári jogi
az adatok törlése
elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig kezeli.
Kik férhetnek hozzá a
Ügyvezető, Adminisztrátor
személyes adatokhoz az
adatkezelő szervezetén belül?
Az adatok tárolási módja

elektronikus

Felhasználó személyes adatait a randi8.hu weboldalra belépve bármikor módosíthatja, kivételt
képez ez alól a keresztneve, születési dátuma és e-mail címe, amelyeket a regisztrált e-mail címéről,
az office@randi8.hu e-mail címre írt levélben van lehetősége Felhasználónak módosítani.
Felhasználó bármikor törölheti személyes adatait a randi8.hu oldalra belépve a
„Rendszerbeállítások” menüpontban, a „Törlés megkezdése” gombra kattintva, vagy e-mailben az
office@randi8.hu e-mail címen. Kitiltott felhasználók, csak a regisztrált e-mail címükről küldött, az
office@randi8.hu e-mail címre írt levélében kérhetik az adatkezelés megszüntetését és ezzel együtt
adataik törlését, mivel azokat a későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság érdekében
Szolgáltató 5 évig megőrzi.
10. Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens esetén Szolgáltató azt bejelenti a felügyeleti hatóságnak a
tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi
érintett felhasználót is tájékoztatja az incidensről.
11. A tájékoztató módosítása
Amennyiben a tájékoztató módosításra kerül (pl. a körülmények változása miatt), a
módosításra vonatkozó információkat weboldalán Szolgáltató közzéteszi.
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12. Az adatkezelési tájékoztató összeállításakor Szolgáltató az alábbi jogszabályokra volt
tekintettel:
◦ 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;
◦ 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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