
 

  

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 
 
 
Bevezetés 
 

A Civissoft Kft. (a továbbiakban Civissoft) mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a hatályos jog-
szabályokban meghatározott elvárásoknak, – az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-
ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
séről (általános adatvédelmi rendelet) – által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartá-
sával, melyek érvényesítésével a Civissoft valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során 
biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes 
adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

A Civissoft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügy-
felei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 
https://www.civissoft.hu 
 
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 
http://www.civissoft.hu 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 
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Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei: 

A weboldal üzemeltetője: Civissoft Kft 

Adószám: 23134243-2-09 

Cégjegyzékszám: 09-09-020451  

Postai cím: 4030 Debrecen, Tégláskert u. 50. 

E-mail cím: info@civissoft.hu 

Telefonszám: +36-52/454-114 

 
 
A Tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei: 

A weboldal üzemeltetője: Giganet Internet Szolgáltató Kft 

Adószám: 12885316-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-067789  

Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1  

E-mail cím: info@giganet.hu 

Telefonszám: +36-42/512-000 
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ADATKEZELÉSEK 
 
 
1. Ajánlatkérések 

Az adatkezelés célja: 

 A honlapra látogató ajánlatkéréssel fordulhat a Civissoft-hoz. 
 Érdeklődői kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános 
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. 

A kezelt személyes adatok típusa: 

Név, telefonszám, email cím, tudásszint, rendelés formája, választható modulok, egyéb kérések. 

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jel-
legétől függően különböző ideig kezeljük. 
 
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfel-
vétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfel-
jebb 5 évig megőrizhetjük. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érdeklődő nem kaphat megfelelő in-
formációt. 

Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra.  

Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

Adatfeldolgozó: Civissoft 

Adatfeldolgozói feladat: Tájékoztatás teljesítése. 
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2. Kapcsolat felvétel 

Az adatkezelés célja: 

 A honlapra látogató kérdéssel fordulhat a Civissoft-hoz. 
 Érdeklődői kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános 
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. 

A kezelt személyes adatok típusa: 

Név, email cím, tárgy, üzenet. 

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jel-
legétől függően különböző ideig kezeljük. 
 
A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfel-
vétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfel-
jebb 5 évig megőrizhetjük. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érdeklődő nem kaphat megfelelő in-
formációt. 

Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra.  

Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

Adatfeldolgozó: Civissoft 

Adatfeldolgozói feladat: Tájékoztatás teljesítése. 
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3. Online beszélgetés 

Az adatkezelés célja: 

 A honlapra látogató kérdéssel fordulhat a Civissoft-hoz. 
 Érdeklődői kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános 
adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján. 

A kezelt személyes adatok típusa: 

Név, email cím, üzenet. 

Az adatkezelés időtartama: A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait 30 napig őrizzük meg. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érdeklődő nem kaphat a kérdésére 
választ. 

Adattovábbítás: az adatok harmadik félnek nem kerülnek továbbításra.  

Az adattovábbítás jogalapja: nem releváns 

Adatfeldolgozó: Civissoft 

Adatfeldolgozói feladat: Tájékoztatás teljesítése. 
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JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbíté-
sét, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, vala-
mint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügy-
félszolgálata útján. 

Tájékoztatáshoz való jog 
 
Az érintett kérelmére a Civissoft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 
15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető for-
mában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 
 
A hozzáférés joga 
 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt 
információkhoz hozzáférést kapjon. 
 
A helyesbítéshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 
A törléshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén. 
 
Az elfeledtetéshez való jog 
 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
   időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
   személyes adatok pontosságát; 
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
   felhasználásának korlátozását; 
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
   de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
   védelméhez; 
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
   vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
   elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 
 

Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat  
a rendelkezésére bocsátotta. 
 
A tiltakozáshoz való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. 
 
Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult 
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
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Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna 
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
   szükséges; 
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
   lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
   védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

Intézkedési határidő 
 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől  
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 
 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 
hónapon belül tájékoztatja Önt. 
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt 
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be 
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további 
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az 
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell 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 érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket 
   hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett 
   adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint 
   például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való 
   hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik 
   az adatokat; 
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket 
   tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, 
   magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
   érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
   hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
   tájékoztatását. 
 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a 
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 
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Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak 
 
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 
az 55. cikk alapján 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. 
 
 
Panasztételi lehetőség 
 
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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 
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Fogalom meghatározás 
 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható; 
 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés; 
 
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja; 
 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 
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„cookie”( süti) : A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, 
mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k 
alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának 
nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődé-
si köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, 
melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes 
felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi 
a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást 
a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében 
képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének 
felismerésére alkalmasak. 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2018-10-01 


