
1 
 

KEDVES LÁTOGATÓ! 

 

Személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Magyar Ásványolaj Szövetség, mint a 
töltőállomásokat, kőolajtermék tárolókat üzemeltető, valamint üzemanyag és/vagy kenőanyag 
kereskedelemmel foglalkozó cégek érdekvédelmi szervezete számára. 

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, 
ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk 
fel és biztonságosan tároljuk. 

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével 
tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem 
adjuk ki azokat harmadik félnek. 

A Magyar Ásványolaj Szövetségnél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, 
ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi 
intézkedéseket. 

Mivel az általunk képviselt szervezeteknek és egyéb látogatóinknak a bizalma számunkra 
kiemelkedően fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében. 

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását! 
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1. Általános rendelkezések és elérhetőségek  

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a Magyar Ásványolaj Szövetség (továbbiakban 
„Szövetség”) adatkezelési tájékoztatója, mely azon természetes személyekre vonatkozó személyes 
adatokra vonatkozik, amelyeket a Szövetség, mint adatkezelő gyűjt és kezel. 

Az adatkezelő adatai: 

Név:      Magyar Ásványolaj Szövetség  
Székhely (cím):     1037 Budapest, Montevideo utca 16. 
Eljáró bíróság neve:    Fővárosi Törvényszék 
Szervezet nyilvántartási száma:   01-02-0004271  
Adószáma:     18007088-1-41 

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt 
használná a https://www.petroleum.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint 
átadna, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szövetséggel a következő elérhetőségek valamelyikén: 
 

• weboldal: https://www.petroleum.hu/kapcsolat/  

• e-mail cím: info@petroleum.hu 

• a Szövetség telefonszáma: +36 1 201-7127 

• képviselő: a Szövetség Elnöksége, valamint Grád Ottó főtitkár 
 
 
2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége 

A Szövetség fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal 
módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.petroleum.hu weboldalt abból a 
célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.  

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát. 
 
 
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen 
Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát 
megismerte és kifejezetten elfogadja. 

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során, specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók 
lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást kap. 
 
 
4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok 

Internetes oldalunkon (www.petroleum.hu) vagy bizonyos érdekvédelmi tevékenységünkkel kapcsolatban 
Önnel kapcsolatos személyes adatokat kérhetünk, valamint Ön a Szövetséggel való kommunikációja 
során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat.  

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja, valamint a 2016/679/EU 

https://www.petroleum.hu/
https://www.petroleum.hu/kapcsolat/
https://www.petroleum.hu/
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számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR”) 
rendelkezései értelmében „személyes adat”. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való 
hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön 
kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának 
időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. 
 
A Szövetség alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli: 

4.1. A honlapon kialakításra kerülő, kapcsolatfelvétel céljából működtetett üzenetküldő felület 
/ név, telefon, e-mail cím, e-mailen történő kommunikáció rögzítése / 

− a kezelt személyes adatok köre:  a természetes személy neve, elérhetőségei  

     (telefonszám, e-mail cím) 

− az érintettek köre:    a kapcsolatfelvevő természetes személy  

− az adatkezelés célja:   kapcsolattartás a Szövetség működése, az 

     általa folytatott érdekképviseleti tevékenység 

     érdekében 

− az adatkezelés időtartama:   az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de 

     legfeljebb 30 napig 

− az adatok lehetséges megismerésére jogosult adatkezelők személye:  

     a Szövetség tisztségviselői és munkatársai 

− az adatkezelés jogalapja:   az érintett hozzájárulása   

 
4.2. A Szövetség működéséhez szükséges intézményi, valamint természetes személy tagok 

adatainak kezelése, valamint intézményi tagok esetében a képviselők, munkatársak 
adatai  

− a kezelt személyes adatok köre:  a természetes személy neve, elérhetőségei 

     (iroda cím, telefonszám, e-mail cím, betöltött 

     tisztség/munkakör) 

− az érintettek köre:    a Szövetség természetes személy tagjai, illetve 

     intézményi tagjainak képviselői, munkatársai 

− az adatkezelés célja:   kapcsolattartás a Szövetség működése,  

     az általa folytatott érdekképviseleti tevékenység 

     érdekében 

− az adatkezelés időtartama:   az érintett természetes személy jogviszonya 

     megszűnését követő 1 évig. 

− az adatok lehetséges megismerésére jogosult adatkezelők személye:  

     a Szövetség tisztségviselői és munkatársai 

− az adatkezelés jogalapja:   a Szövetség jogos érdeke   
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4.3. A Szövetséggel szerződéses vagy a Szövetség érdekképviseleti tevékenységével 
összefüggésben vele kapcsolatban álló természetes személyeknek, valamint jogi 
személyek természetes személy képviselőinek, munkavállalóinak az adatai  

− a kezelt személyes adatok köre:  a természetes személy neve, elérhetőségei 

     (iroda cím, telefonszám, e-mail, betöltött 

     tisztség/munkakör) 

− az érintettek köre:    Szövetséggel szerződéses kapcsolatban álló, 

     szerződéskötés előkészítése alatt álló 

     (pl. ajánlattevő) vagy a Szövetség érdek-

     képviseleti tevékenységével összefüggésben 

     történő természetes személyek, valamint jogi 

     személyek természetes személy képviselői, 

     munkavállalói 

− az adatkezelés célja:   szerződéskötés, szerződéses kötelezettségek 

     teljesítése, jogok gyakorlása, üzleti kapcsolat-

     tartás 

− az adatkezelés időtartama:   a szerződéses/üzleti kapcsolat vagy az érintett 

     természetes személy képviseleti jogviszonya, 

     munkaviszonya megszűnését követő 5 évig 

− az adatok lehetséges megismerésére jogosult adatkezelők személye:  

−      a Szövetség tisztségviselői és munkatársai 

− az adatkezelés jogalapja:   a Szövetség jogos érdeke   

 

4.4. A Szövetség rendezvényein készített fényképek, videók, hanganyagok  

− a kezelt személyes adatok köre:  a természetes személy hang- és képmása, a 

     vele kapcsolatba hozható egyéb adatok 

− az érintettek köre:    a Szövetség rendezvényein részt vevő  

     természetes személyek 

− az adatkezelés célja:   a Szövetség rendezvényeinek dokumentálása 

− az adatkezelés időtartama:   a rendezvényeket követő 5 évig vagy az érintett 

     hozzájárulásának visszavonásáig 

− az adatok lehetséges megismerésére jogosult adatkezelők személye: 

−      a Szövetség tisztségviselői és munkatársai 

− az adatkezelés jogalapja:   az érintett hozzájárulása   

 

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek (szerkesztő, admin) 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az 
Infotv., a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Szövetség, mint 
adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a Szövetség, mint adatkezelő felel. 
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 
adatokat kizárólag a Szövetség, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
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adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Szövetség, mint adatkezelő 
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

A Szövetség az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi 
adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

• IT szolgáltató: a Szövetség honlapja és e-mail fiókja kezeléséhez, valamint rendszergazdai feladatok 
ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Intrex-Hosting Kft. 
OPAL Szolgáltató Zrt. 

• Könyvviteli, bérszámfejtési szolgáltató: a Szövetség számviteli- és adó kötelezettségei teljesítéséhez 
igénybe vett alábbi szolgáltató kezeli a Szövetséggel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban álló 
természetes személyek adatait is a Szövetség számviteli- és adó kötelezettségei teljesítése céljából: 

OPAL Szolgáltató Zrt. 

 
6. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül  

A https://www.petroleum.hu weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan 
fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében. A sütik lehetővé teszik 
a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk 
megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely 
oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk 
igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. Például a 
sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk 
meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak. 
Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus 
gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, 
mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett 
keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által 
preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen 
információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, 
melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak 
ezen Tájékoztató hatálya alá. 

Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha 
süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” 
menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön 
törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és 
módosíthatja biztonsági beállításait. A https://www.petroleum.hu weboldal a sütik használatával történő 
működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és 
megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja. 

A weboldalakon használt cookie-k: 

− Analitika, követő 
− Felhasználó azonosító session cookie 

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket. 

A https://www.petroleum.hu weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való 
regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, 
melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és 
például a következőkre használhatók fel: 
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− számlálják a weboldal látogatóit; 
− figyelik, ha Ön bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott 

egy linkre, például ahol egy vetélkedő belépési feltételei találhatóak; 
− következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési kampány 

vagy egy vetélkedő; 
− megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a 

weboldal egyes részei; 
− meghatározzák, hogy a hirdetések, illetve vetélkedők mennyire vezetnek eredményre az 

értékesítés terén; vagy 
− segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy termék vagy szolgáltatás, és az érdeklődés 

hogyan oszlik meg a Szövetség egyes szolgáltatásai között. 
 
 
7. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük: 

− a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával; 
− titkosított TLS/SSL csatornán való kommunikációval; és 
− az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek 

hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). 

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló 
bejelentkezési nevet, illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, 
hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára. 
 
 
8. Kapcsolatok 

A https://www.petroleum.hu weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem 
ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget a 
https://www.petroleum.hu weboldalra. Ha Ön elhagyja a https://www.petroleum.hu weboldalt, nem tudunk 
felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott 
körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.  
 
 
9. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei, regisztráció és önkéntes kapcsolatfelvétel esetén 

Általánosan az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai 
kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, (c) az adatkezelés korlátozását, valamint (d) 
személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az 
előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az 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 az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati 
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jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: 
+36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/ 

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - 
az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható.  A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, 
korlátozására, illetve törlésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti.  

A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik 
más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.  

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) 
összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő 
az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön 
személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

  
9.1. Tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog) 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre részletes 
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  
A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.), illetve az 
info@petroleum.hu e-mail címen kérhető. 

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését, 
korlátozását és törlését is, valamint itt tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
9.2. Helyesbítéshez, törléshez való jog  

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot 
egyebekben törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett a fentiekben rögzítettek szerint kéri; az hiányos 
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 
azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a 
hozzá tartozó adatokat az adatkezelő törli.  
 

9.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 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; 
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- 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; vagy 
- 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 az Ön jogos 
indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja. 
  

9.4. Tiltakozáshoz való jog 

 Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 
 
 
10.  Nyilvános kommunikációs lehetőségek, egyéb kérdések 

 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját 
felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői jogának személyhez fűződő jogai az 
adott felhasználót illetik, ugyanakkor a felhasználó semmilyen vagyoni jogot, vagy igényt adatkezelővel 
szemben nem érvényesíthet, továbbá az adatkezelő jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve 
azokat sokszorosítani és/vagy szükség esetén moderálni és/vagy módosítani.  

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy véleményüket, hozzászólásaikat az 
adatkezelőhöz eljuttassák, azonban az adatkezelő nem jelentet meg olyan hozzászólást, illetve törli azt, 
amely jogszabályokba ütközik, személyiségi jogokat sért, vagy nem felel meg az adatkezelő 
üzletpolitikájának, elveinek. A hozzászólások egyebekben harmadik fél által csak személyes használatra 
nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az adatkezelő írásbeli hozzájárulásával lehet 
őket felhasználni.  

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő 
hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. 

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár 
származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára 
megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET 
technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt. 
  
Fontos webcímek 

− Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/ 
− Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: http://nmhh.hu/ 
− Hatályos jogszabályok: www.magyarorszag.hu 
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