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1 Az Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hatálya, irányadó 
jogszabályok 

 
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Iniciál Autóház Kft. által alkalmazott adatvédelmi 
és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, 
mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Az Iniciál Autóház Kft. a jelen tájékoztató közzétételével kötelezettséget vállal arra, hogy 
az Iniciál Autóház Kft. tevékenységével kapcsolatos minden egyes adatkezelés megfelel a 
jelen szabályzatban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített rendelkezéseknek 
és elvárásoknak. Az Iniciál Kft mindenkori tagvállalatai által végzett tevékenységhez 
kapcsolódó adatkezelés szabályaira vonatkozó tájékoztatás folyamatosan elérhető a 
www.inicial.hu/adatvedelem címen. A szabályzat kiterjed az Iniciál Autóház Kft valamennyi 
szervezeti egységére, munkavállalójára, a szerződéses viszonyban álló partnerére és az 
által igénybe vett adatfeldolgozókra. Az Iniciál Autóház Kft. fenntartja magának a jelen 
tájékoztató – megfelelő időben közzétett értesítést követő – módosításának jogát. 
 
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette 
figyelembe:  

-  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános 
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról 
- az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit 
- a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényt (Pftv.) 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
Törvényt (Ekertv.) 
- a számvitelről szóló (Számvtv.),  
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), - a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),  
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Dmtv.),  
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),  
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.),  
- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,  
- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXX. törvény,  
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény.  

 

  



2 Fogalmak meghatározása:  
 
 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 
 
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 
 

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. 
 
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 vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, 
a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 
 

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.  

 

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. 
 
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 
tételét törvény közérdekből elrendeli.  
 



Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, 
törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be az Adatkezelőhöz. 
 
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.    
 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  
 
Tilalmi lista: Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, 
illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem  
járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából 
felhasznál- ják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését. 

 

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 adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

 

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, korltátozása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.  
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele.  
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.  

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges.  
 
Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is. 
 
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.  
 



Adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.  
 
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.  
 
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése.  
 
Anonimizálás: Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti 
kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását. 
 
Direkt  marketing tevékenység:  Azoknak  a  közvetlen  megkeresés módszerével 
végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összes- sége, 
amelyeknek  célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások  ajánlása, hirdetések 
továbbítása,  a  fogyasztók  vagy  kereskedelmi  partnerek  tájékoztatása,  üzletkötés  
(vásárlás) előmozdítása érdekében. 
 
Kapcsolatfelvételi lista: Kizárólag a közvetlen  üzletszerzés  céljából  küldendő  
küldemények fogadásához  való  hozzájárulás  beszerzése  érdekében  az  ügyfelekkel  
való  kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus 
levélcímét vagy elektronikus hírköz- lési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az 
ügyfél érdeklődési körére vonatkozó in- formációt, valamint családi állapotát tartalmazó 
lista. 
 
Üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást 
szolgá- ló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél 
érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista. 
 
Irat: Valamely  szerv  működésével,  illetve  személy  tevékenységével  kapcsolatban  
írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. 
 
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.  
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.  



Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett.  

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;  

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. A személyes adatok 
bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok 
szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel/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. 

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.  

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 
 
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. 
 
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 
lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például 
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 
 
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról.  
 
 



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.  
 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások. 

Üzleti titok: A Társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert 
vagy az  érintett  gazdasági  tevékenységet  végző  személyek  számára  nem  könnyen  
hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, 
amelynek illetéktele- nek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése 
vagy nyilvánosságra   
 
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a 
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata 
tekintetében követ.  

Segédlet: Minden  olyan  kezelési  vagy  kitöltési  útmutató,  kódjegyzék,  számítási  
módszer, amely a Társaság által kezelt (feldolgozott) személyes adatok kezeléséhez, 
feldolgozásához szükséges. 
 
Adatvédelmi hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság; 

Személyes adatok határokon átnyúló kezelése:  

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 
több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor; vagy  
 
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban 
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben vonatkozik 
érintettekre.  
 



Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás. 
 
Adatgazda: az INICIÁL Autóház Kft. azon belső szervezeti egysége, amely az adott 
személyes adatot a maga üzleti tevekénysége során, az ahhoz szükséges célból kezeli, az 
adatkezelő jogait közvetlenül gyakorolja, illetve kötelezettségeit közvetlenül teljesíti. 
 
GDRP: Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletébe („Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „General Data Protection Regulation”) 

  



3  Adatkezelő személye és tevékenysége 
 

Név: Iniciál Autóház Kft. 

Székhely: 9028 – Győr, Külső Veszprémi út 6. 

Cégjegyzékszám: 08 09 010382 

Adószám: 12841622-2-08 

Telefon: +36 30 624 3881 

E-mail: adatvedelem@inicial.hu 

Adatvédelmi felelős: Grósz Béla 

Adatvédelmi felelős beosztása: Marketing Vezető 

  



4 Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok 
 
Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek 
megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő 
csak a törvényben meghatározott vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az 
alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az 
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

 

A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.   

 
A kezelt adatnak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. Minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.   

 
Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától 
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 
megtiltsa. 

 

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok 
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 

A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői 
felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek 
nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát 
ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol 
azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az 
Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt. 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat kizárólag olyan külső szolgáltatóknak 
továbbítja, melyek az üzletvitelhez elengedhetetlen szolgálatatás nyújtanak. Ezen kívül 
harmadik félnek át nem adja az általa kezelt Személyes adatokat. 

 



A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag 
összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó 
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez 
által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.   

 

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi 
eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az 
Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – 
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető 
Személyes adatait.  

 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső 
szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított 
és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt 
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot 
tesznek az Adatkezelő részére. 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az 
érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot 
Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való 
tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi 
tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy 
közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan 
műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését 
teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi 
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó 
személyes adatot.  

 
Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, képesnek kell lennie e 
megfelelés igazolására.  

 



Az Adatkezelő az egyes üzleti tevékenységeinek tervezése során olyan technikai és szervezési 
intézkedéseket vezet be, amelyek a folyamat kezdetétől fogva szavatolják a magánélet 
védelmére irányuló alapelvek és az adatvédelmi szabályok érvényesülését (beépített 
adatvédelem). Biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a magánélet védelmének 
legszigorúbb tiszteletben tartásával történjék: csak a szükséges adatokat kezelje, csak a 
szükséges ideig, a felhasználásukat pedig a szükséges körre korlátozza (alapértelmezett 
adatvédelem).  

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az 
adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:  

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”); 

• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”). 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). 

 

 
 
 
 
 



5 Adatkezelés jogalapja 
 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, továbbá ha azt törvény vagy – 
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az 
adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az 
adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a 
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek 
vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik 
– kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett 
hozzájárulása esetén lehetséges. 

Személyes adat kezelhető akkor is, 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 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.  

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához 
egyébként a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás 
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt 
céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. 

 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 az Infotv. vonatkozó rendelkezései 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. 

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. 

Amennyiben az Ügyfél ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi 
a kapcsolatot az Ügyféllel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A 
reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás 
feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását 
bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. 

 
Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti 
az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek 
elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint 
tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 

  



 

6 Az érintettek jogai  
 
A tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő e Szabályzatot, valamint az általa kiadott 
Adatkezelési Tájékoztatókat a honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé teszi.  
 

Az érintett az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél kérelmezheti a tájékoztatást 
személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az 
érintett általuk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról.  
 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére 
írásban megadják a tájékoztatást.  
 
Az érintett számára adott tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó 
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még 
nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés összege: 1000.-Ft. A már megfizetett 
költségtérítést az adatkezelő visszatéríti, ha kiderül, hogy az adatokat jogellenesen 
kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.  

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 
felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor. A 
felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatják az érintettet a bírósági jogorvoslat, 
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről.  

 
A helyesbítéshez való jog: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat az Adatkezelő illetőleg partnere rendelkezésére áll, a személyes 
adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.  
 
A törléshez való jog: az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha  

a) kezelése jogellenes;  
b) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett kéri;  
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki;  
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának a Rendeletben, 
törvényben vagy e Szabályzatban meghatározott határideje lejárt;   
e) azt a bíróság vagy az Adatvédelmi Hatóság elrendelte.  

 
Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 
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:  

1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
2. az adatkezelés automatizált módon történik. 



Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –, kérje a személyes adatok adatkezelők 
közötti közvetlen továbbítását. 
 

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga: Ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy 
harmadik fél jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatainak kezelése ellen. Ebben az 
esetben az Adatkezelő valamint a harmadik fél az adatokat csak akkor kezelhetik tovább, ha 
bizonyítják, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének 
korlátozását kérni, ha 

a) az érintett vitatja adatai pontosságát, az adatok pontosságának az 
Adatkezelő által történő ellenőrzéshez szükséges időtartamra; 
b) jogellenes adatkezelés esetén; 
c) az Adatkezelő már semmilyen jogos célból nincs szüksége az adatra, de az 
érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
igényli azokat; vagy 
d) az érintett a 6.5 pont szerint tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, az 
Adatkezelő jogos érdekei fennállásának megállapításáig. 

 
Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében 
kezelhető. 
 
Az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt az Adatkezelő értesíti az érintettet. Az 
érintett személyes adatai kezelésének korlátozása befolyásolhatja az Adatkezelő által 
nyújtott szolgáltatásokat. 
 

Indokolási kötelezettség: Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés 
iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 
helyesbítés vagy a törlés iránti kérelem elutasításának indokait. 
 
Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem 
elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá az 
Adatvédelmi Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
Az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos eljárás: Az érintettek jogaik 
gyakorlásával kapcsolatban személyesen, az adatvedelem@inicial.hu e-mail címen vagy postai 
úton kérelmet nyújthatnak be. A kérelemben foglaltakra a lehetséges legrövidebb időn belül, 
de legkésőbb 30 nap elteltével válaszolni kell. Az ügyben minden esetben ki kell kérni az 
Adatvédelmi Tisztviselő véleményét. 

 
  



7 Adatkezelés célja 
 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az 
adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. 
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely 
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  
 
 
Az adatkezelés célja elsősorban az Iniciál Autóház Kft. autó értékesítésével, szerviz 
szolgáltatásaival, marketing aktivitásaival és munkadói feladatok ellátásával kapcsolatosak. 
 
 
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:  

• A Ügyfelekkel való kapcsolattartás 
• Tesztvezetések biztosítása 
• Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása 
• Ajánlatok elkészítése Ügyfelek számára 
• Adásvételi szerződések és ezzel összefüggő folyamatok bonyolítása 
• Finanszírozási szerződések bonyolítása 
• Szerviz és alkatrész értékesítés Ügyfelek számára 
• Műszaki és eredetvizsga bonyolítása 
• Autóbérbeadás és lízing szolgáltatások 
• Állásajánlatra jelentkezők adatainak kezelése 
• Munkaadói jogok gyakorlása 
• Bérszámfejtés  
• Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok 

gyakorlása 
• Ügyfelek külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás 
• Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az 

adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan 
összesítéseket használ fel 

• Ügyfelek jogainak védelme 

  



8 Kezelt adatok köre  
 
 
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. Az 
Adatkezelő által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján: 

 
 

 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad 
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály 
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg 
iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Adatkezelő a 
bíróságok és/vagy hatóságok részére – amennyiben megkeresésben a pontos cél és az adatok 
köre megjelölésre került – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 



9 Adatbiztonság, személyes adatok tárolásának módja 
 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat 
megfelelő intézkedésekkel védi 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.  

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja 
nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő 
érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre 
munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói 
egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, 
vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.  

 

Tekintetbe véve a tudomány és a technológia állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az 
adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek 
jogait érintő változó valószínűségű és súlyú kockázatokat, az Adatkezelő megfelelő technikai 
és szervezési intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a kockázattal azonos szintű 
adatbiztonságot garantálják, ideértve adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 
képességét; 
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet 
állítani; 
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére 
szolgáló eljárást. 
 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő 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 Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat külön erre a célra kialakított, jelszóval és jól 
körbehatárolt hozzáférési jogosultsággal védett szervereken tárolja, valamint ugyancsak 
jelszóval védett kliensgépeken kezeli. Az így kiépített informatikai rendszer, hálózat és abban 
alkalmazott informatikai eszközök egyaránt védelmet nyújtanak a számítógéppel támogatott 
csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a 
számítógépes betörések ellen. 
 
 
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik 
különösen:  

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés 
védelem, hálózati védelem) 

• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül 
a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos 
kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés) 

• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem) 
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a 

tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen 
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról 
(archiválás, tűzvédelem). 

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy 
birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok 
rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

 

Továbbá a munkavállaló kötelessége:  

• Az ügyfél adatok jelszóval történő védelme az ajánlatadás időszakában. 



• Az ügyféladatok mentése az Adatkezelő védett CRM és DMS rendszerébe. 

• Munkalapok, ügyféldossziék és egyéb ügyféladatok nem lehetnek őrizetlenül, 
jogosulatlan számára hozzáférhetően. A munkavállalónak rendszerezetten kell ezeket 
elhelyeznie védett tárolókba.  

• A munkavállalónak védenie kell a munkaállomását jogosulatlan hozzáférés elől. Ha azt 
el kell hagynia, akkor köteles ezt lezárni és a mások által hozzáférhető ügyféladatokat 
védett tárolóba helyezni.  

• A munkavállaló ügyféllel kizárólag a május 25-e után megadott csatornákon keresztül 
veheti fel a kapcsolatot, amelyekhez az ügyfél hozzájárulását adta. 

• Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő zárt rendszerein keresztül továbbíthat 
adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra a munkavállaló. 

• A munkavállaló nem használhat nyilvános (nem védett) vezeték nélküli internet 
hálózatot munka célokra. 

 

Az Adatkezelő munkavállalóival oktatás keretein belül megismertette a GDPR folyamatot és 
azokat az elvárásokat, amik irányukba támaszt az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatainak 
védelme érdekében. A munkavállalók erről írásban nyilatkoznak.  

 

Az Adatkezelő telephelyein vagyonvédelmi célból képrögzítésre alkalmas elektronikus 
megfigyelőrendszer (biztonsági kamerarendszer) van telepítve. Az Adatkezelő szavatolja, hogy 
a biztonsági kamerák elhelyezkedése az emberi méltóságot nem sérti, kizárólag a fent 
megjelölt célokat szolgálják. 

 

Az esetleges félreértések tisztázása, vagy felelősség megállapítása során kizárólag az Iniciál 
Autóház Kft.-hoz tartozó tagvállalatok mindenkori ügyvezetője, valamint tulajdonosai 
jogosultak az érintett videofelvételt tényfeltárás céljából, illetve bármilyen hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóság, vagy bíróság előtt folyamatban lévő hivatalos eljárásban 
bizonyítékként felhasználni, továbbá kötelesek a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóság, 
vagy bíróság felszólításának eleget téve rendelkezésre bocsátani azt. 

 

A biztonsági kamerák felvételeit az Adatkezelőnél külön erre a célra kialakított jelszóval és jól 
körülhatárolt hozzáférési jogosultsággal védett, biztonságos számítógépes szerver tárolja, 
ahol a felvételek maximum 3 (azaz három) hónapig kerülnek megőrzésre, azok ezt követően 
vissza nem állítható módon törlésre kerülnek. A jelszóval védett szerverek, valamint azok 
fizikai elkülönítése szolgálja az adattárolás biztonságát, valamint az illetéktelen hozzáférés 



megakadályozását. A fenti 3 hónapos időkorlát nem vonatkozik azokra a felvételekre, amelyek 
a fenti eljárások valamelyikében felhasználásra kerülnek. 

 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel, valamint személyes adatok kezelésével 
összefüggésben fennálló jogokat az információs önrendelkezési jogról és az információs 
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-19. § rendelkezései, míg azok 
érvényesíthetőségét ugyanezen törvény 21-22. §, továbbá az 52. § rendelkezései szabályozzák. 

 

Az Adatkezelő az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E 
nyilvántartás legalább a következő információkat tartalmazza:  

• az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselő neve és 
elérhetősége;  

• az üzleti tevékenység, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik,  
• az adatkezelés céljai;  
• az adatkezelés jogalapja;  
• az érintettek kategóriái,  
• a személyes adatok fajtái;  
• azon címzettek, akik számára a személyes adatokat továbbítják, vagy továbbítani 

fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;  
• a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására vonatkozó információk, beleértve a megfelelő garanciák leírását;  
• az adatkezelés módja  
• az igénybevett adatfeldolgozók megnevezése  
• az egyes adatkategóriák törlésére vonatkozó határidők;  
• az adatok védelmét szolgáló technikai és szervezési intézkedések általános leírása.   



10 Adatfeldolgozás 
 

Az Iniciál Autóház Kft, a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az 
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a 
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók 
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő 
hozzájárulásával jogosultak.  

  

Az üzleti folyamatai üzemeltetéséhez az Iniciál Autóház Kft. Külső Adatkezelő szolgáltatókat 
vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. 

 
Az adatfeldolgozókkal kötött szerződés tartalmazza az adatfeldolgozáshoz átadott adatfajták 
felsorolását, az adatfeldolgozónak az adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit.  
 
 
A szerződés tartalmazza továbbá, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi 
döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az INICIÁL Autóház kft 
rendelkezése szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a 
személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.  

 

Az Adatkezelő nem kötnek adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést olyan szervezettel, amely 
a feldolgozandó személyes adatok üzleti célú felhasználásában érdekelt.  

 

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók 
saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt 
megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat 
a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott 
vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

  



11  Adatvédelmi incidensek 
 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy 
nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik 
feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a 
személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi 
veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, illetve a szóban 
forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. Ezért 
az adatok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályok betartása az Adatkezelő minden 
alkalmazottjának kötelessége. 

 

Amennyiben az Adatkezelő adatvédelmi incidens veszélyét észleli, akkor köteles 24 órán belül 
meghozni az adatvédelmi incidens bekövetkezésének megakadályozsást szolgáló 
intézkedéseket. 

 

Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, akkor az arról való tudmásszerzését követően 
köteles 24 órán belül meghozni az adatvédelmi incidens elszigetelését és az esetleges károk 
enyhítését szolgáló intézkedéseket. 

 

Az adatvédelmi incidens veszélynek, illetve adatvédelmi incidens bejelentésének legalább a 
következőket kell tartalmaznia (feltéve, ha az Adatkezlő ezen információk birtokában van):  

• a fenyegető vagy bekövetkezett adatvédelmi incidens jellege – ha lehetséges – az 
Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az adatvédelmi incidenssel 
értintett adatok kategóriát és hozzávetőleges számát 

• az adatvédelmi incidensből eredő, valószínüsíthető követkzémnyek 

• az adatvédelmi incidens orvosolására tett vagy tervezett intézkedések, beleértve adott 
esetben az adatvédelmi incidens eredő esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket. 

 

Ha a fenti információk közlése egyidejüleg nem lehetséges, az indokolatlan késedelem nélkül 
részletekben is közölhető. Ha az információk egy része nem áll rendelkezésre, az Adatkezelő 
köteles az illetékes szervet tájékoztatni. Az Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst írásban 
köteles dokumentálni.  

 



Az Adatkezelő köteles az illetékes szervvel együttműködni annak érdekében, hogy megfelelő 
reagálás történjen az adatvédelmi incidensre és teljesüljenek az elvárások az adatvédelmi 
incidens hatásaink csökkentésére, illetve további adatvédelmi incidensek bekövetkezésének. 

 

Az adatvédelmi incidenst az INICIÁL Autóház Kft. mint adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a 
tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, 
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán túl történik meg, mellékelni kell hozzá a 
késedelem igazolására szolgáló indokokat is.  
 

A bejelentésben ismertetni kell 
• az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett adatok fajtáit és 
hozzávetőleges számát, 

• az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 
• az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, és 
• közölni kell az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségeit. 

Ha az incidens jellegére tekintettel nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok 
további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők a Hatósággal. 

Annak eldöntéséhez, hogy az incidens jár-e és milyen kockázattal az érintettek jogaira nézve, 
ki kell kérni az Adatvédelmi Tisztviselő véleményét. 

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira 
nézve, az INICIÁL Autóház Kft. mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintetteknek szóló tájékoztatásban világosan és 
közérthetően ismertetni kell 

• az incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 
• az adatkezelő által az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket, 

• az Adatvédelmi Tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. 

• Az érintettek incidensről való tájékoztatásához kifejezetten erre vonatkozó 
üzeneteket kell alkalmazni, amely nem küldhető együtt más jellegű 
tájékoztatással. 

Annak eldöntéséhez, hogy az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e az 
érintettek jogaira nézve, ki kell kérni az Adatvédelmi Tisztviselő véleményét. 



AZ INICIÁL AUTÓHÁZ Kft. a bekövetkezett incidensekről nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza: 

• az incidens azonosítószámát, 
• az incidens észlelésének időpontját, 
• az incidens (vélhető) időpontját, 
• az érintett személyek körét, 
• az incidenssel érintett adatfajtákat, 
• az incidens körülményeinek és hatásainak leírását, 
• az incidens orvoslása érdekében tett intézkedéseket, 
• a döntést az érintettek tájékoztatásának szükségességéről, a döntés indokolását, 
• a döntést a Hatóságnak történő bejelentés szükségességéről, a döntés 

indokolását. 
Az incidens-nyilvántartás tartalmazza az INICIÁL Autóház Kft. által igénybevett 
adatfeldolgozóknál bekövetkezett incidenseket is.  
  



12 Az adatvédelmi panaszok kezelése 
 

Ügyfél-panaszok kezelése: AZ INICIÁL AUTÓHÁZ KFT. adatkezelésével érintett ügyfelek 
jogosultak panaszt tenni, ha úgy ítélik meg, hogy a személyes adataik védelmével kapcsolatos 
jogaikat az INICIÁL Autóház Kft. adatkezelése során megsértették. Az érintett a panaszát 
telefonon, az adatvedelem@inicial.hu e-mail címen vagy postai úton terjesztheti elő. Az 
ügyfelek adatvédelmet érintő panaszait a benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, 
de legfeljebb 30 napon belül meg kell válaszolni. Amennyiben a panasz tartalma nem 
egyértelmű, a beérkezéstől számított két munkanapon belül az ügyintéző az ügyfélnek írt 
levélben kéri a megkeresés pontosítását, kiegészítését. 
 
Ha a megkeresés az INICIÁL Autóház Kft. adatkezelését, IT rendszerét érinti az Adatvédelmi 
Tisztviselő tisztázza a panaszra okot adó tényeket, az esetlegesen téves adatkezelés 
körülményeit. Ha az ügy egyszerűen megítélhető, akkor az ügyintéző az Adatvédelmi 
Tisztviselő egyeztetett válaszlevelet megküldi az ügyfélnek. 
 
Amennyiben az ügyfél panasza jogi mérlegelést (is) igényel, akkor az Adatvédelmi Tisztviselő 
két munkanapon belül állást foglal a felmerült jogi kérdésekben és ezt eljuttatja az Ügyvezető 
Igazgatónak. Az így kialakított választ az Adatvédelmi Tisztviselő megküldi az ügyfélnek. 
 
Amennyiben az ügyfél panasza indokolt, és ezért az INICIÁL Autóház Kft. informatikai 
rendszereiben módosítás válik szükségessé, az Adatkezelő megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 
 
AZ INICIÁL AUTÓHÁZ Kft. az ügyfél-panaszokról elektronikus formában nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza a megkeresés időpontját, tartalmát, az ügyfél nevét, e-mail címét, a válasz 
tartalmát, időpontját, a megtett intézkedéseket, amennyiben a panasz megalapozott volt, a 
felelős nevét. 
 
Az Adatvédelmi Tisztviselő jogosult a panasszal érintett ügyben bármely illetékes hatósággal 
a kapcsolatot felvenni és az adott ügyben teendő intézkedésekről egyeztetést folytatni. 
 
Munkavállalói panaszok kezelése: Az INICIÁL AUTÓHÁZ Kft. munkavállalói a személyes 
adataik kezelésével kapcsolatos panaszaikat közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnél 
terjeszthetik elő. A panasz elintézése során, amennyiben szükséges, az Adatvédelmi 
Tisztviselő megkeresi az INICIÁL Autóház Kft. Ügyvezető Igazgatóját, vagy a panasszal érintett 
egyéb szervezeti egységet, amely köteles az Adatvédelmi Tisztviselővel együttműködni és 
minden információt az Adatvédelmi Tisztviselő kérését követő 5 munkanapon belül részére 
megadni.   



 

13 Jogorvoslati lehetőségek  
 
Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel összefüggő jogsértése ellen panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági 
jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel 
összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az 
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a 
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai 
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
 

 
  



14 Adatkezelési Tájékoztató módosítása 
 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével 
bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet 
küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az 
értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor 
hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni. 

  

A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos 
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs 
szükség.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


