
 
Adatkezelési tájékoztató 

a Teniszport.hu Sportegyesület által üzemeltetett www.teniszkereso.hu honlap használata során 
megvalósuló adatkezelésekről, felhasználási feltételekről 

 
 
1. Adatkezelő 
A www.teniszkereso.hu honlap Adatkezelője és Üzemeltetője:  
név: Teniszport.hu Sportegyesület; 
székhely: 1182 Budapest, Fogaras utca 8.; 
Nyilvántartási szám: 01-02-0016690;  
Adószám: 18989542-1-43;  
képviseletében: Borfői-Balázs Ildikó (elnök);  
e-mail: teniszkereso@gmail.com;  
a továbbiakban: Adatkezelő) 
 
 
2. Adatkezelési irányelvek és felhasználási feltételek: 
- a honlap szolgáltatásainak használatával Látogató és Regisztráló Felhasználónak minősül (a továbbiakban: 
Felhasználó), és elfogadja az alábbi adatkezelési rendszert és a felhasználási feltételeket; 
- Felhasználói szándékával kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak az Adatkezelő 
általi nyilvántartásához és kezeléséhez; 
- az adatszolgáltatás önkéntes (mielőtt adatait megadja, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat); 
- a honlap látogatásával összefüggésben Felhasználó kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag feladatuk 
ellátásához, illetve Felhasználó által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, 
észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá; 
- Adatkezelő harmadik fél számára adatot nem szolgáltat, csak Felhasználó hozzájárulásával teszi hozzáférhetővé, 
vagy abban az esetben, ha erre jogszabály kötelezi. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik; 
- Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet; 
- Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, vagy indoklás nélkül, azonnali törlését az Adatkezelőnél, amit 
Felhasználó is megtehet bármikor profiljában; 
- a honlap látogatása, böngészése, profil oldalak megtekintése, cikkarchívum, feladatgyűjtemény böngészése, 
hírek olvasása ingyenes, személyes adatok megadása nem szükséges hozzá; 
– a honlap használata: profil oldalak létrehozása (teniszpartner, klub, verseny-teniszprogram, teniszedző, 
teniszbolt keresésének és megtalálásának céljából jön létre) és az oldal szolgáltatásainak használata ingyenes, 
de használatuk csak úgy lehetséges, hogy Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő tárolja, és kezelje a 
Felhasználó által megadott személyes adatokat; 
- Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő e-mailben tenisszel kapcsolatos információt küldjön neki. Ha nem 
akarja ezeket az emaileket, bármikor leiratkozhat, úgy hogy elküldi a „törlés” szót a teniszkereso@gmail.com 
címre; 
- egyes adatokat kizárólag akkor gyűjt Adatkezelő, ha a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás 
nyújtásához elengedhetetlen; 
-  Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy minden értesítés nélkül törölje azon Felhasználót, aki bármely 
más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes információjával visszaél. A 
Felhasználónak a felhasználó nevével történő visszaélésről, jogosulatlan használatáról haladéktalanul 
értesítenie kell az Adatkezelőt: teniszkereso@gmail.com címen; 
- a Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom, 
valamint a profiljában feltüntetésre kerülő, vagy általa közzétett adatok, információk, képanyagok az 
Adatkezelő, vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Amint az Adatkezelő tényleges 
tudomást szerez az ilyen jellegű visszaélésről, Adatkezelő jogosult a felhasználó hozzáférését az ellenőrzési 
folyamat lezárásáig korlátozni; 
- Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja; 
- Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi irányelveket és Felhasználási feltételeket 
bármikor egyoldalúan módosítsa, amelyről a honlapon ad információt a hírek menüpontban, új hír formájában. 
 
 
3. Sütik, „cookie-k” alkalmazása: 
- honlapunk az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően sütiket (cookie-kat) használ; 
- a honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben Felhasználó személyes 
adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el Felhasználó számítógépén („cookie”). Ennek megtörténtéről 
Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további értesítést. Az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak 
működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok az Adatkezelőhöz kerülnek;  
- Adatkezelő kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket – kivéve jogszabályi kötelezés, illetve 
a hatósági eljárás eseteit; 

http://www.teniszkereso.hu/
mailto:teniszkerso@gmail.com
mailto:teniszkereso@gmail.com


- a weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására; 
- a honlap a sütiket az alábbi célokból használja:  

• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, miként használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy 
weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább (kizárólag statisztikai célokat szolgálnak) 
–, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja 
oldalunkat; 

• a honlap gyors működése; 

• weboldalunk fejlesztése; 

• az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így 
biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt. 

  
- honlapunk a weboldal használata során Felhasználóról, illetve annak a böngészésre használt eszközéről 
különösen az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:  

• a látogató által használt IP cím;  

• a böngésző típusa; 

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv); 

•  látogatás időpontja; 

•  a meglátogatott oldal adatai.  
 
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az 
utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy 
bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak 
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a 
választás lehetőségét. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” 
menüpontjában találhatók, az Ön számára legmegfelelőbb beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” 
menüjét. 
 
 
4. Tartalom és szerzői jogok: 
- a teniszkereso.hu honlapon közzétett minden tartalom szerzői jog védelem alatt áll, eltérő megjelölés 
hiányában az Adatkezelő szellemi alkotását képezi. A honlapon az Adatkezelő által közzétett tartalmakat jelen 
dokumentumban írtakhoz képest eltérő módon felhasználni nem szabad. Amennyiben Felhasználó, vagy 
Látogató tartalmat kíván átvenni a honlapról, azt előzetes írásbeli engedélyezés után, a forrást megjelölve a 
cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) elhelyezve a címben teheti meg. Ettől eltérő 
módón, vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von 
maga után. Továbbá minden egyéb törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak az Adatkelő előzetes írásbeli 
engedélyével lehetséges; 
- Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért amit a honlapon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de 
nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, személyes üzeneteket, programokat, versenyeket – és 
bármely tartalom következményeit is; 
- Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az általa a honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: 
programok, versenyek feltöltése, klubok, boltok, edzők elérhetőségei, eredmények) a feltöltéssel egyidejűleg, 
kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik 
személyekre átruházható felhasználási jogot enged az Adatkezelő részére. Adatkezelő a feltöltött tartalmakat a 
felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben, vagy egészben felhasználni; 
- Adatkezelő a teniszkereso.hu honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem 
köteles ellenőrizni, Adatkezelő, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért; 
- Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Adtakezelő minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan 
anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, 
tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy kifogásolhatónak talál. 
 
 
5. Felelősség kizárása: 
- Adatkezelő kizár minden felelősséget az elhelyezett információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, 
teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért; 
- Adatkezelő kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért; 
- Felhasználó beleegyezik abba, hogy a teniszkereso.hu honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és 
elfogadja, hogy Adatkezelő nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, vagy nem 
vagyoni károkért; 
- Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében. A Felhasználó 
felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért melyet a honlap használata során tesz. 
 
 
 



6. Kártalanítás, kártérítés: 
- a honlap letöltéséből, vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Adatkezelő kizárja; 
- a regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó 
bármilyen következményért Adatkezelő felelősséget nem vállal;  
- a honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Adatkezelő befolyása alatt. 
Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Adatkezelő törli vagy módosítja; 
- a honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden 
felelősséget kizár; 
- Adatkezelő fenntartja a jogot a feltett tartalmak előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli 
törlésére; 
- Felhasználó beleegyezik abba, hogy Adatkezelőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő 
igénnyel szemben, amely Felhasználó honlap használatával függ össze, vagy abból ered, - ideértve bármely 
természetű vagy fajtájú követelést, költséget-, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és 
következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben 
Adatkezelő írásban értesíti Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról; 
- Adatkezelő egyúttal tájékoztatja Felhasználót, hogy csak olyan adatokat tegyen közzé a honlapon, amelyeknek 
a weboldalt ért esetleges külső támadások, feltörések, a weboldal és az Adatkezelő ellen irányuló más 
bűncselekmények vagy egyéb tiltott magatartások esetén történő nyilvánosságra kerülése nem okoz 
Felhasználónak kárt, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az ilyen károkért felelősséget nem vállal. 
 
 
7. A honlap szolgáltatásai: 
- honlapunk böngészése ingyenes szolgáltatás;  
- lehetőség van honlapunkra regisztrálni, ez esetben szélesebb körben tudja a honlapot használni;  
- érdeklődésének megfelelően léphet kapcsolatba: teniszpartnerekkel, teniszklubokkal-tenisziskolákkal, 
teniszedzőkkel, teniszboltokkal, vagy akár jelentkezhet a honlapon meghirdetett versenyek bármelyikére; 
- regisztráció esetén lehetséges plusz ingyenes szolgáltatás a regisztráltak egymás közti üzenet küldése és 
fogadása. Az ezt követő kommunikáció rendszerünkön kívül történik és nem felelünk érte; 
- lehetőség van hirdetési felületet bérelni, amelyet szerződés kötése előz meg, amelyben minden további 
részletet egyéni szerződés rögzít felek között; 
- a böngészők és regisztráltak számára publikus/nyilvános adatok:  
 
- Teniszpartner keresés esetén: 
Teniszpartner név (nyilvános)  
Város (Budapest esetén kerület is) 
Születési dátum  
Nem  
Tudásszint  
Bemutatkozás 
(korhatár korlátozás regisztrációhoz: 16 év fölötti személy) 
 
- Teniszklub / Tenisziskola keresés esetén: 
Klub név (nyilvános)  
Város (Budapest esetén kerület is) 
Cím 
Telefonszám 
Honlap 
Külső világítás 
Pályák száma télen 
Pályák száma nyáron 
Bemutatkozás 
 
- Verseny esetén: 
- versenyre jelentkezésnél semmi nem jelenik meg a honlapunkon; 
- a versenyekre/programokra jelentkezés során Adatkezelő továbbíthatja az adatokat a program/verseny 
szervezőjének (ami elengedhetetlen része a verseny megszervezésének és lebonyolításának, pl. 
programváltozás, időpontváltozás, eső esete…); 
- a teniszkereso.hu által szervezett sporteseményeken, versenyeken, rendezvényeken fotók készülhetnek a 
résztvevőkről, melyeket a teniszkereso.hu honlapján, és közösségi oldalain, illetve más médiafelületeken 
felhasználhat, megjeleníthet. Továbbá a versenyekről beszámolót készíthet, melyeken az eredmények 
kihirdetésekor megjelenítheti a résztvevők nevét; 
- a versenyre jelentkezés feltétel a versenyszabályzat ismerete és annak elfogadása: 
http://www.teniszkereso.hu/versenyszabalyzat/ 
(korhatár korlátozás regisztrációhoz: 5 éves kor fölött (16 éves kor alatti születésűeknek Szülő/Gondviselő 
regisztrálhat)) 



 
- Teniszedző keresés esetén: 
Edző név (nyilvános)  
Város (Budapest esetén kerület is) 
Születési dátum  
Nem  
Hely 
Bemutatkozás 
(korhatár korlátozás regisztrációhoz: 18. életévét betöltött személy) 
 
- Teniszbolt esetén: 
Bolt név (nyilvános)  
Város (Budapest esetén kerület is) 
Cím 
Telefonszám 
Honlap 
Bemutatkozás 
 
- Teniszversenyző esetén: 
Versenyző név (nyilvános) 
Város (Budapest esetén kerület is) 
Születési dátum 
Nem 
Melyik klubban játszol? 
Bemutatkozás 
 
 
8. Záró rendelkezések, tájékoztatások 
Tájékoztatás az adatvédelmi nyilvántartás megszűnéséről1 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása az adatvédelmi nyilvántartás 
megszűnéséről, valamint a nyilvántartás adatkezelők és feldolgozók általi vezetéséről 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a megváltozott jogszabályi 
környezetre tekintettel az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja az 
adatkezelőket és az adatfeldolgozókat. 
1.   2018. május 25. napjától alkalmazandó az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete[1] (a 
továbbiakban: GDPR), mely a hatálya alá tartozó adatkezelések vonatkozásában nem ír elő kötelezően hatósági 
nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára. A GDPR 
ezen kötelezettség helyett a 30. cikkében – az ott meghatározott adatkezelések vonatkozásában – az 
adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók számára nyilvántartás vezetését írja elő saját adatkezelési 
tevékenységeikről a GDPR-ban írt tartalommal, amelyet azonban sem bejelenteni, sem előzetesen jóváhagyatni 
a hatóságokkal nem kell. 
2.   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) a hatálya alá tartozó (bűnüldözési, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú) adatkezelések 
tekintetében a nyilvántartás vezetését szintén az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó kötelezettségévé 
teszi.[2] 
3.   A Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás jogintézménye megszűnt, így az adatkezelők bejelentési 
kötelezettsége is, egyben a Hatóságnak az adatkezelések hatósági nyilvántartásával kapcsolatosan semmilyen 
feladat- vagy hatásköre, felhatalmazása nincsen. Ennek megfelelően az adatkezelés nyilvántartásba vételére 
vonatkozó bejelentésekkel a Hatóság semmilyen további érdemi intézkedést nem tesz. 
4.   A GDPR[3] és az Infotv.[4] is csupán a következő két esetben ír elő bejelentési kötelezettséget a Hatóság 
felé: 
az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége, továbbá 
az adatvédelmi incidensek bejelentése tekintetében. 
5.   További kérdések ügyében a Hatóság telefonos ügyfélszolgálata [+36 (1) 391-1400] ügyfélszolgálati időben – 
kedd és csütörtök – 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között – áll rendelkezésére. 
 
Tudnivalók az adatvédelmi incidensek kezeléséről2 
Az adatvédelmi incidens fogalma és kezelésére vonatkozó előírások 
Az adatvédelmi incidens a GDPR 4. cikk 12. pontja értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, 
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését 

 
1 Forrás: Adatvédelmi nyilvántartás - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (naih.hu) 
 
2 Forrás: Adatvédelmi incidens - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (naih.hu) 
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(rendelkezésre állás sérülése), megváltoztatását (integritás sérülése), jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést (bizalmas jelleg sérülése) eredményezi. 
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni az illetékes felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell 
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Amennyiben az incidens az adatfeldolgozó tevékenységi 
körén belül valósul meg, az adatfeldolgozó azt az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan 
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 
Ha az adatkezelő már észszerű mértékű bizonyossággal bír az incidens bekövetkeztéről, de még nem 
rendelkezik minden információval azzal kapcsolatban, érdemes – a 72 órás határidő betartása érdekében – a 
szakaszos bejelentés lehetőségével élni. Az ilyen jellegű bejelentések az annak pillanatában nem ismert 
információkkal később kiegészíthetők, helyesbíthetők, módosíthatók. 
Az incidens bejelentése történhet a Hatóságnak címzett postai, vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu címre küldött 
elektronikus levélben, melyhez a Hatóság honlapjáról (http://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--
rendszer.html) letölthető a bejelentő nyomtatvány több formátumban; illetve a Hatóság által erre a célra 
létrehozott, szintén a Hatóság honlapjáról elérhető bejelentő felületen (https:// dbn-
online.naih.hu/public/login). Az incidensbejelentő portál célja kizárólag annak elősegítése, hogy az adatkezelők 
számára az incidensbejelentés folyamatát megkönnyítse, az panaszbenyújtásra nem szolgál. 
A Hatóság a bejelentés vizsgálata során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az tartalmazza-e legalább a GDPR 33. 
cikk (3) bekezdésében foglaltakat: 
a) az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges 
számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 
b) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
c) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
d) az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott 
esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 
intézkedéseket. 
Az adatkezelő által vezetett adatvédelmi incidens-nyilvántartás szóban forgó incidensre vonatkozó részének 
másolata is a bejelentés (illetve adott esetben a tényállás tisztázó végzésre adott válasz) fontos eleme. 
Az incidensekkel kapcsolatos kötelezettségek adatkezelő általi teljesítésének vizsgálatát a Hatóság az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) által szabályozott hatósági 
ellenőrzés keretében végzi. Ha a bejelentés, illetve annak kiegészítései nem tartalmaznak minden szükséges 
információt, a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel. Amennyiben a 
Hatóság a hatósági ellenőrzés során a GDPR 33-34. cikkében foglalt kötelezettségek betartásával kapcsolatban 
jogsértést tár fel, hatósági eljárást indít; ellenkező esetben a hatósági ellenőrzést lezárja. 
Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a gyakorlatban tipikusan előforduló incidenstípusok, a Hatóság által az 
adatkezelőtől jellemzően elvárt kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt. 
a) A bejelentések legjelentősebb részét a téves címzés miatti félrepostázások, illetve téves címzett részére 
küldött elektronikus levelek adták. Az adatkezelőnek ilyenkor mindent meg kell tennie, hogy a téves címzett a 
birtokába jutott, személyes adatokat tartalmazó dokumentumot, üzenetet megsemmisítse/törölje. Postai 
küldemény esetén az adatkezelő válaszborítékkal együtt küldött újabb levélben is kérheti a téves címzettet a 
nem neki szóló küldemény visszaküldésére. Gondoskodnia kell továbbá az adatkezelőnek arról, hogy a 
tényleges címzett is megkapja az üzenetet, valamint, amennyiben például az érintett személyes adatok jellege 
alapján az incidens kockázatát valószínűsíthetően magasnak értékeli, tájékoztatnia kell az incidensről az 
érintettet. Az ilyen tájékoztatás másolatát is célszerű megküldeni a Hatóságnak. Hasonló magatartás várható el 
az adatkezelőtől akkor is, ha a címzettnek az egyébként neki szóló üzenettel együtt téves, személyes adatokat 
tartalmazó csatolmány is kiküldésre került, akár postán, akár elektronikus üzenetben. 
b) E-mailek küldése több címzett részére olyan módon, hogy a címzettek nem a „Titkos másolat”, hanem a 
„Másolatot kap” mezőben vannak felsorolva, tehát a címzettek látják, jogosulatlanul megismerik egymás e-mail 
címeit. Ilyenkor az incidens által a személyes adatokra jelentett kockázat csökkentése érdekében 
mindenképpen elvárható az adatkezelőtől, hogy a címzettekkel ismét felvéve a kapcsolatot, őket felkérje az 
üzenet törlésére. 
c) Az adatkezelőt ért hackertámadás következtében kiszivárgott adatok. Ilyen esetben fontos az incidens által 
érintett adatok mihamarabbi azonosítása, az informatikai biztonsági rendszerek felülvizsgálata. Abban az 
esetben, ha az adatkezelőnek szakértelem hiányában nem sikerül azonosítani a támadás folyamatát, illetve 
részletesen feltárni az incidenshez vezető körülményeket, érdemes külső szakértőt felkérni. Amennyiben a 
támadás emberi tényező kihasználásával történt (pl. phising), az elhárítás folyamatából kihagyhatatlan a 
munkavállalók oktatása. Abban az esetben, ha informatikai hibából adódott a sérülékenység, a teljes rendszer 
felülvizsgálata lehet indokolt. Minden esetben elvárható az adatkezelő információbiztonsági szabályzatának 
felülvizsgálata. 
d) Ellopott/elvesztett számítástechnikai eszközök, telefonok. Ilyen esetekben kiemelt szereppel bír az is, hogy 
az adatkezelő az incidenst megelőzően megfelelő figyelmet biztosított-e eszközei védelmének (jelszó, 
titkosítás), mellyel megakadályozható, hogy az adott eszközön tárolt adatokat illetéktelen személyek 
megismerhessék. Távoli hozzáférés lehetősége esetén utólag is elképzelhető az adatok eszközről való törlése. 



Fontos, hogy az incidensről való tudomásszerzést követően az adatkezelő azonnal azonosítsa, hogy az adott 
kliens milyen adatokhoz, szerverekhez fért hozzá, és milyen jogosultság került kiosztásra számára, azok pedig 
azonnal kerüljenek megvonásra, az érintett szervereket, szolgáltatásokat vonják vissza, illetve változtassák meg 
azok hozzáféréseit. 
 
Általánosságban elmondható, hogy egy adatvédelmi incidens után, a feltárt hiányosságokat kiértékelve, az 
adatkezelő részéről indokolt lehet a belső folyamatok felülvizsgálata, további szűrők, ellenőrzések beiktatása a 
munkafolyamatba, illetve a munkatársak adatvédelmi tudatosságának növelése. 
Határon átnyúló adatkezeléssel kapcsolatos incidensek 
A GDPR 56. cikke értelmében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi központja vagy egyetlen 
tevékenységi helye szerinti felügyeleti hatóság jogosult fő felügyeleti hatóságként eljárni az említett adatkezelő 
vagy az adatfeldolgozó által végzett határokon átnyúló adatkezelés tekintetében, a 60. cikk szerinti eljárással 
összhangban („one-stop-shop” mechanizmus). 
Tehát a Hatóság eljárása határon átnyúló adatkezeléssel kapcsolatos incidenseknél attól függ, hogy az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi központja Magyarországon található-e, vagy sem. 

 


