
 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

A www.marpi.shp.hu üzemeltetője magánszemély. Az oldal, tájékoztató és 

információközlés jellegű. Nem folytat üzleti tevékenységet.  

Adatait zártan kezeli, azokat semmilyen körülmények között nem adja át harmadik félnek. Az 
shp rendszere zárt, onnan sem kerülhet ki semmi. 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatvédelmi és kezelési elveket és 
adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelező 
erővel ismer el. 
 
A jelen Tájékoztató a honlapon a Felhasználók által megadott személyes adatok 
kezelésének elveit tartalmazza. 
 
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe 
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi 
Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és 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. 
 
Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes 
személy– közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 
 
Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek 
keretében megadja adatait. 
 
Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere 
automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. 
 
A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez 
kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási 
hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-
mail cím, bemutatkozás, avatar, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, 
 
 Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói 

levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt az információ 

nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 
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Ha a Felhasználó ahhoz hozzájárulását adta, akkor az Adatkezelő részére közvetlen 
megkereséssel üzenetet küldhet, kérdésre válaszolhat. 
Ebben az esetben Adatkezelő cookie-k, kérdőívek használatával a Felhasználóról (így 
érdeklődési köréről, tartalomfogyasztási szokásairól, demográfiájáról) további adatokat 
gyűjthet, melyek vagy önállóan, vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak 
lehetnek a Felhasználó azonosítására.  
 
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 
színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a 
felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját 
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A 
cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az 
adott oldal működése nem teljes értékű. 
 
Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: 

a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás 
a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) 
azonosítása, a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások testre szabásának 
elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele. 
Egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; statisztikák, elemzések 
készítése. 
Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum stb.) 
közzétételéhez tárhely biztosítása. közösségi szolgáltatások (fórum, egyes blogok) 
esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott 
kommunikációjuk lehetővé tétele egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, 
lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása. 
 
Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló 
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett 
hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, 
illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a 
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor 
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a 
Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos 
érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes 
felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön 
hozzájárulása nélkül is rögzíti.  
 
Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, 
az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a 
jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az 
Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az 
Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.  
 
 
 
 
 



 
Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint 
tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban. 
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. 
 
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más 
természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat 
kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett 
természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a 
Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a 
Felhasználót terheli. 
 
Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság 
elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek 
megfelelően kezeli. 
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az 
Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten 
használja fel. 
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban 
áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.  
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 – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím 
kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan 
automatikusan sor kerül – nem gyűjt. 
 
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 Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – 
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető 
Személyes adatait. 
 
 
 
 
 



 
Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 
kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, 
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan  
hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan 
terjesztését.  
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi 
tisztviselő kijelölésére. 
 
A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik 
regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy 
lezárását követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a 
Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének 
fennállásáig. 
 
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a 
Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy 
egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az 
Adatkezelő rendszereiből törlődik. 
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a 
Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a 
belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött 
tartalmak megmaradnak –addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó 
kifejezetten írásban nem kéri azok adatok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó 
Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése 
a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy 
Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe 
venni.  
 
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által 
elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult 
a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait 
haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség 
gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára 
megőrizni is. 
 
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a 
törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó 
tájékoztatása mellett –korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó 
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 
sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem 
törli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. 
 
 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó 

személyes adatát. 

 
 



 
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését 
vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a 
hiányos Személyes adatok kiegészítését.  
 
A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak 
törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a 
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a Személyes adatok kezelésére 
jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 
illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben 
tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes 
adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem 
állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás 
linken keresztül mondhatók le. 
 
Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó 
Személyes adatait törli. 
 
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely  
Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. 
Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő 
nem tehető felelőssé. 
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú 
döntésével bármikor módosítsa.  
 
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az 
Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és 
eszközeiről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


