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A Max-Immun Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 82.)., a továbbiakban Adatkezelő), 

ezúton kötelezi magát az alábbi irányelvek és rendelkezések betartására és az ennek megfelelő 

adatkezelésre.  

Adatkezelő a jelen szabályzatban rögzítettek változtatására a jogot fenntartja és ezek a 

http://max-immun.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat URL alatt folyamatosan közzéteszi.  

Minden adatkezelés a felhasználó szabad akaratából megadott hozzájárulásán alapul.  

 
VONATKOZÓ TÖRVÉNYI FELTÉTELEK  

Az AvTv. vonatkozó fogalom meghatározásai, amelyeket jelen szabályzatban is megegyező 

jelentéssel alkalmazunk:  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül 

vagy közvetve -azonosítható természetes személy;  

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés;  

3. különleges adat:  

a) 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 vonatkozó személyes adat,  

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat;  

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 

bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 

büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 

valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;  

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, 

a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 

információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 

jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 

tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra 

és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 

szerződésekre vonatkozó adat;  

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 

tételét törvény közérdekből elrendeli;  

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;  

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és 

az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja;  

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen 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 (pl. 

http://max-immun.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat


ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele;  

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges;  

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából;  

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;  

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -adatok 

feldolgozását végzi;  

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett;  

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely -ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 

az adatot -az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;  

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval;  

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 

Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 

azonos jogállást élvez;  

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.  

Az AvTv. azon alapelvei, amelyeket jelen szabályzatban és az adatkezelés során is megegyező 

jelentéssel -alkalmazunk:  

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.  

Különleges adat az alább meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az 

adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,  

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen  

vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése  

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy  

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, 

és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll.  

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához 

vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az 

érintett személyes adatai kezelhetőek.  



A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges.  

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés 

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes 

adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján -az érintettnek ismernie kell, így különösen a 

kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az 

adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A 

szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 

adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése céljából, vagy 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.  

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás 

lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más 

ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni 

kell. Különleges adatok esetében azonban mindenképpen írásbeli hozzájárulás szükséges. Erre a 

tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.  

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt 

vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.  

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

A továbbiakban személyes és különleges adat együtt: adat  

Törvény közérdekből -az adatok körének kifejezett megjelölésével -elrendelheti az adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 

hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell 

vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a 

szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell 

minden olyan információt, amelyet a adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján -az 

érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés 

időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A 

szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul 

adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

Ha az érintett fizikai okból vagy cselekvőképtelensége folytán nem képes hozzájárulását adni 

adatai kezeléséhez, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 

valamint katasztrófa-vagy szükséghelyzet elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges 

mértékben sor kerülhet adatainak, beleértve különleges adatait is, kezelésére.  



Az adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait -ha törvény kivételt nem 

tesz -az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem 

sérthetik.  

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, 

ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 

minden egyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő a vele szerződésben álló ügyvédi iroda 

részére követeléskezelés céljából a felhasználók név, cím, telefonszám, e-mail cím, követeléssel 

kapcsolatos adatait továbbíthatja.  

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e 

törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek 

magánszférájának védelmét.  

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 

biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 

kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.  

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 

-kivéve ha azt törvény lehetővé teszi -közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az 

érintetthez rendelhetők.  

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó  

további intézkedésekkel biztosítja  

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 

továbbíthatják;  

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor 

és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és 

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.  

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. 

Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok 

magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az 

adatkezelőnek.  

Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára 

használható fel.  

 
AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK  

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint  

c) személyes adatainak -a kötelező adatkezelés 

kivételével -törlését vagy zárolását.  

 



Az adatvédelmi nyilvántartásba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet és 

kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell fizetni.  

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az 

adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás -és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség 

-időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama 

adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.  

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.  

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó 

tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés 

állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 

kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.  

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt meghatározott 

esetekben a törvény lehetővé teszi.  

Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.  

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31éig 

értesíti.  

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.  

A adatot törölni kell, ha  

a) kezelése jogellenes;  

b) az érintett kéri;  

c) az hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a  

törlést törvény nem zárja ki;  

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott  

határideje lejárt;  

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.  

A törlési kötelezettség -jogellenes adatkezelés kivételével -nem vonatkozik azon adatra, 

amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében 

levéltári őrizetbe kell adni.  

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  



Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 

esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről.  

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen.  

Az érintettnek jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, 

a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás 

biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, 

az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások 

gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi 

kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából -beleértve minden esetben az ellenőrzést 

és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.  

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 

alapul vagy kötelező.  

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen 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 milyen rendelkezés kezeli, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a  

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:  

a) az adatgyűjtés ténye,  

b) az érintettek köre,  

c) az adatgyűjtés célja,  

d) az adatkezelés időtartama,  

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint  

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 

nyilvántartási száma,  

 
Az érintett tiltakozhat adatának kezelése ellen, ha  

a) a adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 

rendelte el;  

b) a adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik;  

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.  

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de  

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést  

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az  

adatkezelést -beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -megszünteti, és az  

adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről 

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 

továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  



Ha az érintett az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve 

ha az adatkezelő fenti határidőt elmulasztja, az érintett -a döntés közlésétől, illetve a határidő 

utolsó napjától számított 30 napon belül az alábbi módon bírósághoz fordulhat.  

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt 

nem kapja meg, a a fenti értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való 

hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is 

perbe hívhatja. (2011. évi CXII tv 21.§ (5) bek.)  

Ha az adatkezelő a fentiek szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az 

adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást 

az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül 

köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de 

legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az 

adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. (2011. évi CXII tv 21.§ (6) bek.)  

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 

azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 

vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fent meghatározott esetekben az 

adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. A részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. 

(2011. évi CXII tv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetekben)  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az érintett választása szerint az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az 

érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.  

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a fentiekben 

meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.  

Ha a bíróság a fentiekben meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az 

adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül 

törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 2011. évi CXII tv 

21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.  

A bíróság elrendelheti ítéletének -az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő 

-nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e 

törvényben védett jogai megkövetelik.  

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben 

az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség 

alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  



Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.  

 
AZ ADATKEZELÉS TÁRGYI FELTÉTELEI  

Az adatkezelő honlapjainak működését biztosító szerverek a GTS Hungary Távközlési Kft. és a 

Max-Immun Kft. szerver termében találhatóak.  

Az adatkezelő a hardvereket és a nyilvántartásokat oly módon működteti, hogy az 

adatbiztonság követelményeinek mindenben megfeleljen. (2011. évi CXII tv 7.§ )  

 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

1. a szociális alapon megítélt kedvezményes termékvásárlások nyomon követhetőségének 

biztosítása  

2. webáruház üzemeltetése  

 

 
AZ ADATFELVÉTEL MÓDJA  

1. Űrlap (Kedvezményes termékvásárlási kérelem)  

2. Webáruház  

 

 
ADATBÁZISOK  

Az Adatkezelő termékeinek megvásárlása adatfelvételt igényel, illetve anamnézis felvételét 

igényelheti.  

Az adatkezelő adatbázisában az alábbi adatokat rögzíti: Webáruházas vásárlás esetén: Név, 

cím, telefonszám Szociális kérelem esetén: Név, Anyja neve, lakcím, állampolgárság, egészségi 

állapotra vonatkozó adatok, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok  

Mindez szükséges a beazonosításhoz, a kapcsolattartáshoz és a számlázáshoz valamint a 

megfelelő termékek értékesítéséhez.  

Figyelemmel termékek speciális jellegére tekintettel ezen adatok – önkéntes hozzájárulás alapján 

– történő megadása szükséges lehet.  

A megadott adatok módosítását felhasználó az adatok megadásával azonos módon tudja 

elvégezni.  

A termékértékesítés adatai -a értékesítéssel kapcsolatos körülmények bizonyítása céljából -5 évig 

– elévülési idő -megőrzésre kerülnek.  

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a hatóságok törvényben meghatározott esetben adatok 

rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.  

 
ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK  

cégnév: Max-Immun Kft.  

székhely: 1064 Budapest, Izabella u. 82.  

képviselő: Varga Gábor  

cégjegyzékszám: 01-09-947734  



adószám: 13249944-2-42  

e-mail: info@max-immun.hu  

 
(A fenti elérhetőségek kizárólag az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekre szolgál!)  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Posta cím: 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 http://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''1 
 

Vonatkozó jogszabály:  

2011. évi CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  
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Forrás: www.naih.hu  
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