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Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a  

Real View Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

- Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Szent István utca 36. 

- Elektronikus levelezési cím: info@realview.hu 

- Adószám: 29021572-2-16 

Továbbiakban: "Adatkezelő" a https://realview.hu és a https://vr-flat.web.appoldalon elérhető honlapján 

tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval 

kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket. 
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1. BEVEZETÉS 

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a Real View Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti. A Real View Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi 

rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.  

 Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei:  

Cégnév: Real View Hungary Kft. 

Cégjegyzékszám: 16-09-019660 

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Szent István utca 36. 

Adószám: 29021572-2-16 

Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Szent István utca 36. 

Webhely:  

• https://realview.hu 

• https://vr-flat.web.app  

internetcímen elérhető webhely, valamint azon elérhető weboldalak és aloldalak.  

E-mail: info@realview.hu 

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és 

európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  

Jelen tájékoztató a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről. 

• 2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

• 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről. 

• A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005 (XII. 

29.) Korm. rendelet. 

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól. 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről. (Általános Adatvédelmi Rendelet) 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben -, 

hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az 

adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak 

aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.  
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2. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA  

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya a Real View Hungary Kft. által üzemeltetett: https://realview.hu és 

https://vr-flat.web.app oldalak felhasználóira, regisztrált felhasználóira, illetve igénybe vevői jogviszonyban 

lévő természetes és jogi személyekre, illetve jogi személynek nem minősülő egyéb szervezetekre terjed ki. 

 

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

- GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete. 

- Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 - 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. 

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül – automatizált vagy nem automatizált módon - az adaton 

vagy adatállományon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 

felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 

továbbítása, közlése, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése. Továbbá az adat további felhasználásának megakadályozása, „az adatkezelés 

korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki/ amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 

adatfeldolgozóval végrehajtja. 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. 

- Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az 

adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi. 

- Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

- Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

- Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

- Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés.  

- Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 

történő korlátozása céljából. 

- 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. 
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- 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. 

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 

azonosítható természetes személy. 

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

- 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. 

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy 

egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

- Kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet 

folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők 

csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás 

esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú 

kötelezettségvállalása útján biztosítja. 

- Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. 

- Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes 
adat. 

- Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható- azonosított vagy azonosítható – információ, mely által 

közvetlen vagy közvetett módon különösen az érintett neve, valamely azonosító jele, száma, online 

azonosítója, valamint fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

egy vagy több adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. 

- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 

megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

- 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 adaton végzik. 

- Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

- Címzett: 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. 



- Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok 
megadása az adatkezelő részére. 

- 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. 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGI ALAPJAI 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint 

a Felhasználó hozzájárulása. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző 

természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszi igénybe.  

A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását a vonatkozó 

helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az 

adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő 

„Adatkezelési Tájékoztató” feliratra kattintva.  Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet 

bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma 

ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.  

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy 

önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb 

jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  Az érintett Felhasználó hozzájárulásával 

felvett adatokat az érintett Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás 

visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő: 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges;  

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 

jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 

érintett gyermek.  

Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján 

történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet 

törvény vagy más jogszabály által előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági 

megkereséseket Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével, továbbításával 

járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.  

 



Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az egyéb 

feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a 

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor 

kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok 

teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és 

ideig.  Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben 

meghatározottaktól eltérő célból – különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése – csak az 

adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személye adatok 

kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 

Személyes adat kizárólag meghatározott és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában átláthatónak kell lennie és meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, valamint az 

érintett számára átláthatónak kell lennie.  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 

cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető.  

Személyes adatok tarolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges 

ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha 

a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 

helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 

technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is 

ideértve. 

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 

véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó 

személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait 

e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A 

személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény 

felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló 

célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  



A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 

az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes 

személyes adatra nézve teljesülnek.  

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik 

országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten 

hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg 

feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és 

megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő 

törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.  

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, 

különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett 

a hozzájárulását nem adta meg.  

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a 

nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.  

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a 

szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 

információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen 

a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok 

továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.  

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a 

szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ 

esetében alkalmazni kell. A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha 

törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok 

nyilvánosságát is, nem sérthetik.  

 

6. ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

 azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete elrendeli. 

Az érintett megrendelő regisztrációja során megadott adatait, mint a szolgáltatást igénybe vevő 

azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató a 2001. évi CVIII. Tv. szerint, az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának 

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó ellenértékek 

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli. 

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel. 



Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat 

nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, 

különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett 

a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett 

közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni 

kell.  

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből 

származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek az ellenérték meghatározása és a 

számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, 

időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken felül a szolgáltatás nyújtása céljából 

kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül 

szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása 

hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom 

eljuttatása, piackutatás céljából is kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten 

hozzájárult. 

Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a 

szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának növelése, 

az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás 

céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe vevő megtilthassa. 

Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval együttműködő más 

szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja mindazon célra, amely célra az 

adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a szolgáltató adatkezelési joga valamely cél 

tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti. 

Az adatkezelési jog megszűnése esetén a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő adatait törli. A szolgáltató 

biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és 

az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely 

adatfajtákat kezel. 

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok 

hiányában a szolgáltató az érintett megrendelő megrendeléseit nem tudja teljesíteni. Így a szolgáltatásunk 

teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni a szükséges 

és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem 

arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos 

mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. 

A szolgáltatást igénybe vevő a regisztrációval elismeri, hogy önkéntesen, egyértelmű és előzetes 

hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató, és szolgáltatóval együtt működő más szolgáltató 

elektronikus hirdetést küldjön a részére. E hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, 

valamint ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét a jogszabály által előírt, 

meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törli a szolgáltató, és részére elektronikus hirdetést a 

továbbiakban nem küld. Az elektronikus hirdetés küldése során a hirdető tájékoztatja a címzettet arról az 

elektronikus levelezési címről és egyéb elérhetőségről, ahol az elektronikus hirdetések információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét 

bejelentheti. 



Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink esetében ügyfeleink számára bizonyos időközönként 

tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben 

ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat 

nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatás 

igénybevételét kezdeményezték. 

A regisztrációval az igénybe vevő, mint megrendelő elismeri, hogy a szolgáltató adatkezelési szabályait 

megismerte, és elfogadta, és az abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az 

adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. 

Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának látogatóit, hogy 

azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész területén érvényes 

adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat 

mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi. 

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a 

személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül 

értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz 

hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság 

kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai 

adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat 

azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. 

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze 

más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból 

származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást 

követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok 

átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és 

rendelkezésre álló információkat. 

Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést 

megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát 

online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. 

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. 

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK A JOGCÍME 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve a jogszabályon alapuló adatkezelés.  

Az adatszolgáltatás önkéntes. A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve a szerződés 

megkötésével a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. 

 

 



8. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK 

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / Adatkezelő a - weboldal működtetése során - az weboldal 

felhasználóinak megfelelő szolgáltatást, valamint oldalon regisztrációval rendelkező felhasználó személyek 

részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson. 

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási 

adatok, rendelési adatok. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. 

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az 

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 

gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt.  

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, az adatokat haladéktalanul törölni 

kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett 

személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre (info@realview.hu) küldött levélben. 

Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, adatai törlésre kerülnek. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, ám ez nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.  

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja 

venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy 

nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos 

következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem 

lehetséges. 

Az érintett személy jogosult arra. hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíts, 

illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja.  

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott 

elérhetőségeken. 
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9. KEZELT ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

A szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatok kezelése a Szolgáltató részéről a szolgáltatásra 

vonatkozó igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától a szolgáltatás fenntartásáig tart. 

Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a szolgáltatások delegálásához és fenntartásához 

szükségesek. A Szolgáltató nem kezel különleges adatot. A fájl feltöltés/letöltés FTP forgalmi naplóját 4 hétig 

tároljuk. 

10.   A KEZELT ADATOK KÖRE 

 
I. A FELHASZNÁLÓI SZEMÉLYES ADATOK A HONLAP TECHNIKAI ÜZEMELTETÉSE ÉRDEKÉBEN 

o a számítógép IP-címe 
o a hozzáférés adatai 
o az ügyfél file lekérés (file név és URL) 
o a HTTP válaszkód 
o a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége 
o a látogatás időpontja 
o a látogatás időtartama 
o a megtekintett oldalak adatai 
o a használt böngészőprogram neve 
o cookie-k 

II. SÜTIK (COOKIE-K) 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt 

tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.  

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják 

a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg 

releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt 

(cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a 

weblap látogatóját tájékoztatja.  

A Szolgáltató használ a honlapon cookie-kat, azonban személy szerint egy Látogatót sem lehet a cookie-kban 

tárolt információk alapján beazonosítani. A gyűjtött adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, 

a látogatók nyomon követése.  

A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül 

szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások/ Adatvédelem menüpontban bármikor 

törölje a böngészőkből, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.  

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelők.  

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja elektronikus. 



A szolgáltató weboldala a cookie-k segítségével tartja nyilván: 

• a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat 

• a böngésző típusát és verzióját 

• operációs rendszert 

• hivatkozó URL-cím-et (korábban megtekintett webhely) 

• a hozzáféréshez használt számítógép IP-címét 

• a látogatás dátumát és időpontját 

• a cookie használtra vonatkozó beleegyezést 

• kosárba tett termékeket 

• a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit a szolgáltatások, illetve a weboldal fejlesztése 

érdekében 

A Szolgáltató a fentiekben említett adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzíti. 

A Szolgáltató a következő kétfajta cookie-t használhatja: 

o Átmeneti (session) cookie: ideiglenes adatok, melyek a böngészés végéig kerülnek tárolásra a cookie 

file-ban. Elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez. 

o Állandó (persistent) cookie: Az adatok hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-

jában. Időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, 

hogy a következő látogatás alkalmával a kiszolgáló felismerje a Látogatót a számítógép „címkéje” 

alapján. 

Harmadik féltől kapott cookie-k: 

• Google Analytics 

_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: 

Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet 

javítani a használhatóságot. 

További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

• capturly.com 

Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet 

javítani a használhatóságot. 

További információ: https://capturly.com/privacy 

• Facebook.com 

datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: 

A weboldal tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a 

szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak 

ellenőrzése. 

További információ: https://www.facebook.com/business/gdpr 

• accounts.google.com 

GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: 

A weboldalunk tartalmát a Látogató megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a 

szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett a Szolgáltatónak nincs 

ellenőrzése. 

További információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
https://capturly.com/privacy
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu


III.  HÍRLEVÉL KÜLDÉS 

A weblap 0zemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett ismertetők során maradéktalanul 

betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és gondoskodunk az adatok biztonságáról. 

 Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok 

valódiságának ellenőrizni, illetve annak megállapítani, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy 

vállalkozásra vonatkoznak.  

A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek 

küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül 

leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási 

adatait közölte velünk. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználd előzetesen és kifejezetten 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a 

regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, 

hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje. 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás 

elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor 

visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor 

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.  

Szintén visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben feltüntetett link által. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott 

elérhetőségeken. 

Az igénybe vett adatfeldolgozó, melyről a hírleveleket küldjük: mailchimp  

Adatvédelmi tájékoztató: https://mailchimp.com/gdpr/  

Kezelt adatok köre Az adatkezelés adatok konkrét célja 

Név  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

E-mail  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Feliratkozás időpontja  Technikai információs művelet 

IP cím  Technikai információs művelet 

 

Az e-mail cím, mely a kapcsolattartást szolgálja feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött 

hírlevél vagy szakmai információ célba érjen. 

 



IV. WEBOLDALON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.  

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor 

visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor 

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.  

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e mailben vagy levélben a fentebb megadott 

elérhetőségeken.  

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a 

kapcsolattartás miatt.  

A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés adatok konkrét célja 
Név  Azonosítás 

 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

Cégnév 
 

 Azonosítás 
 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

Cím  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

E-mail  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Telefon  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Regisztráció és fiókhasználat időpontja  Technikai információs művelet 

IP cím  Technikai információs művelet 

Előfizetett szolgáltatásra vonatkozó adatok: 

- Előfizető által feltöltött fájlok a tárhelyen. 

- Előfizető fájljairól és adatairól készített adatmentés. 

- Előfizető tevékenységéből származó logfájlok. 

A felhasználó az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon tálalható es kifejezetten erre szolgáló üres 

checkbox szándékos kipipálásával tehet meg.  

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a tájékoztatóban ismertetett 

jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. 

 



V. MEGRENDELÉS LEADÁSA 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.  

Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, 

amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt. 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor 

visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor 

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.  

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e mailben vagy levélben a fentebb megadott 

elérhetőségeken.  

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés adatok konkrét célja 
Név  Azonosítás 

 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

Cégnév 
 

 Azonosítás 
 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

Cím  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

E-mail  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Telefon  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Rendelt termék/ szolgáltatás adatai  Termék/ szolgáltatás azonosítása 

Regisztráció és fiókhasználat időpontja  Technikai információs művelet 

IP cím  Technikai információs művelet 

 

A felhasználó az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon tálalható es kifejezetten erre szolgáló üres 

checkbox szándékos kipipálásával tehet meg. 

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, a tájékoztatóban ismertetett 

jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. 

 

 

 

 

 



VI.  SZÁMLAKIÁLLÍTÁS 

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és elküldése e-mail mellékletként.  

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor 

visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor 

visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.  

A számlázási adatok törlése a jogszabályi előírás szerint történhet meg. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e mailben vagy levélben a fentebb megadott 

elérhetőségeken.  

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelés adatok konkrét célja 
Név  Azonosítás 

 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

Cégnév 
 

 Azonosítás 
 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

Cím  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 
 Számlázás 

E-mail  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Telefon  Azonosítás 
 Kapcsolattartás 

Adószám/ adóazonosító  A vevő azonosítása 

Számlaadatok  A számla azonosítása 

Számlakiállítás időpontja  Technikai információs művelet 

 

A felhasználó az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon tálalható es kifejezetten erre szolgáló üres 

checkbox szándékos kipipálásával tehet meg. 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett 

adatkezelési információk és a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerint eljáráshoz jogosult. 

 

 

 

 



VII. KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások bemutatók, termékek vagy 

szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok 

bogbejegyzések, kép videó- és hanganyagok, üzenő falak, e-mail üzenetek, stb. Fentieknek megfelelően a 

kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.  

 Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. 

 Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozza kapcsolódó weblap népszerűsítése. 

 Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulás 

 Adatok kezelésének időtartama: Az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. 

 Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.  

 Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. 

 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. 

 Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing 

hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával 

gyűjthetnek adatokat. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve 

hirdetéseket tesznek célzottá. A remarketing listák személyazonosításra nem alkalmasak.  

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken 

olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 

VIII.  GOOGLE ANALYTICS 

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, mely web analitikai szolgáltatásokat végzi. 

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap 

felhasználóinak szokásairól.  

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, 

hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő 

jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tarolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az 

adatokkal való visszaélésnek. 

A Google Analytics letiltása az álabbiak szerint történhet: Azok a webhely felhasználok, akik nem szeretnék, 

hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó 

böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) 

számára hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszenek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb 

böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény nem akadályozza meg az 

adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.  

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008 

 

 

 

http://www.google.com/privacy.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008


11.   ADATFELDOLGOZÓK 

Tárhely és szerver szolgáltatók:  

Az Ön által megadott adatokat az alábbi tárhely szolgáltatók által üzemeltetett szerverek tárolják. 

https://realview.hu/ főoldal esetén:  

Név/ cégnév: DotRoll Kft. 

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.  

E-mail:  support@dotroll.com 

Webhely:  https://dotroll.com/hu/ 

 

https://vr-flat.web.app/  real view szoftver belépési oldal esetén:  

Név/ cégnév: Google Ireland Limited, (Google Cloud) 

Székhely:  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland 

Üzenetküldési lehetőség:   https://cloud.google.com/contact/ 

Webhely:  https://policies.google.com/terms 

 

Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de 

mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. 

Az adatkezelés célja a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok az érintett által megadott 

személyes adatok. Az adatkezelés időtartama es az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a weboldal 

működésének végéig illetve a weboldal működtetője es a tárhely szolgáltató közötti szerződéses 

megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai 

törlését.  

12.  ADATBIZTONSÁG 

A Real View Hungary Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók 

személyes adatainak biztonságát. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan 

megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának 

megelőzése érdekében. Esetleges adatszivárgás, rendszer elleni visszaélés esetén a Szolgáltató megtesz 

minden szükséges lépést: 

 Megakadályozza a szivárgást 

 Begyűjti az esetről a fellelhető információkat 

 Tájékoztatja a megfelelő hatóságokat 

 Értesíti az érintett Felhasználókat 

Azonban a Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy a Szolgáltató az előzőekben leírt biztonsági 

intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az előre nem látható okok, környezeti 

katasztrófa, illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, szándékos rongálás stb. 

esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében. A Felhasználó ilyen esetekben nem élhet kártérítési 

igénnyel. 

 

 

https://realview.hu/
http://www.dotroll.com/
https://dotroll.com/cim
mailto:support@dotroll.com
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13.   AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, a Felhasználók 

előzetes értesítése mellett. A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően elfogadja a módosított 

Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt, a weboldal 

akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy a szolgáltatás használatával. 

 

14.   ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 

 
o A tájékoztatás kéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, 

milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást 

küldünk. 

o A helyesbítéshez való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Az Ön 

kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre 

tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre 

30 napon belül tájékoztatást küldünk. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a 

számviteli bizonylatok esetében, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdésére, amely alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.  

o A zároláshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg 

az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de 

legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre 30 napon belül 

tájékoztatást küldünk. 

o A tiltakozáshoz való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen A tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. 

o 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. Az Ön kérelmére ezt 

haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük és az Ön által megadott e-mail elérhetőségre 

30 napon belül tájékoztatást küldünk. 



o Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

 Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy 

rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt 

probléma megoldódjon. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az 

Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.  

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre és panasszal, jogorvoslattal 

szeretne élni, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Postai cím: 1374 Budapest Pf.603  

Cím: 1055, Budapest Falk Miksa u. 9-11  

Telefon: 06- 1-391-1400  

Fax: 06-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu  

 

 

 


