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A SAGER PHARMA KFT. ONLINE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a SAGER Pharma Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1.; „SAGER PHARMA”) 
által üzemeltetett – alább felsorolt – honlapokra látogatók („Látogatók”) számára, az 
általuk megadott adatok kezelésére vonatkozóan részletes tájékoztatást nyújtson. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató a SAGER PHARMA 1.2.1. és 1.2.2. pontokban 
felsorolt elérhetőségű honlapján folytatott összes online adatkezelés szabályait magában 
foglalja, így egyes pontjai csak az ott megjelölt csoportba sorolható Látogatóra vonatkoznak. 

1. A SAGER PHARMA ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉS JOGALAPJA, A KEZELT 

ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA 

1.1 Az adatkezelés jogalapja 

A SAGER PHARMA a Látogató személyes adatait a Látogató – jelen tájékoztató útján 
megvalósított – előzetes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján 
kezeli. A Látogató hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, költségmentesen 
visszavonható a következő e-mail címen keresztül: sager@sagerpharma.hu. 

1.2 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

1.2.1 Látogatók felé irányuló hírlevél céljából történő adatkezelés 

A SAGER PHARMA az alábbi honlapjain:  

 http://sagerpharma.hu 

 http://www.imorevin.hu 

 http://pharmatex.hu 

 http://www.revicet.hu 

 http://www.seractildolo.hu 

 http://fajdalomcsokkentes.hu 

 http://fokuszbanaszem.hu 

 http://feszultsegoldas.hu 

 http://carrevir.hu 

a Látogató feliratkozhat a SAGER PHARMA hírlevelére, a következő módon: 

amennyiben bármely fenti honlapon keresztül a Látogató a 
http://sagerpharma.hu/reg-sager-pharma felületre lép, megjelenik a jelen online 
adatkezelési tájékoztató. Amennyiben a Látogató az online adatkezelési 
tájékoztatót elolvasta, és annak végén az adatai megadását követően bejelöli a 
hozzájárulását tartalmazó szöveg melletti négyzetet, majd a „Feliratkozás 
hírlevélre” gombra kattint, feliratkozott a SAGER PHARMA hírlevelére. 

A Látogató a hírlevélre történő feliratkozás során a következő személyes 
adatokat adja meg:  

http://sagerpharma.hu/kezdolap
http://www.imorevin.hu/imorevin-bemutatasa
http://pharmatex.hu/amit-a-fogamzasgatlasrol-tudni-kell
http://www.revicet.hu/kezdolap
http://www.seractildolo.hu/miert-a-seractil-dolo
http://fajdalomcsokkentes.hu/
http://fokuszbanaszem.hu/
http://feszultsegoldas.hu/
http://sagerpharma.hu/reg-sager-pharma
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 vezetéknév és keresztnév, valamint titulus; továbbá  

 e-mail cím. 

A feliratkozás során automatikusan rögzítésre kerülnek továbbá az alábbi 
információk: 

 a Látogató mely honlapon keresztül iratkozik fel a hírlevélre; továbbá 

 a feliratkozás időpontja. 

A SAGER PHARMA a Látogató adatait kizárólag az alábbi tartalmú hírlevelek 
kiküldésének céljából kezeli: 

 tájékoztatás a SAGER PHARMA közelgő rendezvényeiről és akcióiról; 

 egészségfejlesztési tájékoztatás; 

 gyógyszerek helyes alkalmazására vonatkozó tájékoztatás; 

 gyógyszerek forgalmazását érintő változásokról szóló tájékoztatás. 

A Látogató a fenti adatai megadásával megfelelő előzetes 
tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és írásbeli 
hozzájárulását adja, hogy adatait a SAGER PHARMA a fenti 
tartalmú hírlevél küldése céljából kezelje. 

1.2.2 Szakmai közönség (orvosok, egészségügyi szakemberek) felé irányuló online 
olyan szakmai platform („Online Platform”) létrehozása céljából történő 
adatkezelés, amelyen keresztül ismertetésre is sor kerülhet 

A SAGER PHARMA által üzemeltetett http://sagerpharma.hu honlapon a 
honlapra látogató orvosok, egészségügyi szakember (a jelen 1.2 fejezetben: 
„Szakmai Látogató”, egyéb fejezetekben: „Látogató”) csatlakozhat a SAGER 
PHARMA által működtetett online szakmai platformhoz az alábbi módon: 

amennyiben a Szakmai Látogató a fenti honlapon keresztül a 
http://sagerpharma.hu felületre lép, megjelenik a jelen online adatkezelési 
tájékoztató. Amennyiben a Szakmai Látogató az online adatkezelési tájékoztatót 
elolvasta, és annak végén az adatai megadását követően bejelöli a hozzájárulását 
tartalmazó szöveg melletti négyzetet, majd a „Csatlakozás az Online Platformhoz” 
gombra kattint, csatlakozott az Online Platformhoz. 

A szakmai platformhoz történő csatlakozáskor a Szakmai Látogató a következő 
adatokat adja meg:  

 vezetéknév és keresztnév, valamint titulus;  

 felhasználónév és jelszó; 

 e-mail cím; 

 azon szakterület, amelyen dolgozik; továbbá 

 pecsétszám; 

 munkahelye neve; 

 munkahelye címe. 

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül, hogy a Szakmai Látogató 
mely időpontban regisztrált az Online Platformra. 

http://sagerpharma.hu/kezdolap
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A Szakmai Látogató a fenti adatai megadásával megfelelő előzetes 
tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és írásbeli 
hozzájárulását adja, hogy adatait a SAGER PHARMA az Online 
Platform létrehozása céljából kezelje. 

1.2.3 Szakmai Látogatók felé irányuló hírlevél céljából történő adatkezelés 

Az előző pontban meghatározott célon túlmenően az Online Platform-ra 
regisztráló Szakmai Látogató a regisztrálás során, a regisztrációs felületen 
elérhető „Feliratkozás hírlevélre” szöveg mellett megjelenő négyzet külön 
bejelölésével hozzájárulhat ahhoz is, hogy a SAGER PHARMA a részére 
szakmai tartalmú hírleveleket, illetve szakmai előadásokra, konferenciákra 
történő meghívókat küldjön. 

A Szakmai Látogató a fenti adatai megadásával megfelelő előzetes 
tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és írásbeli 
hozzájárulását adja, hogy adatait a SAGER PHARMA a fenti 
tartalmú hírlevél küldése céljából kezelje. 

1.3 Az adatkezelés időtartama 

A SAGER PHARMA a Látogató adatait legfeljebb 5 (öt) évig tárolja. Amennyiben a 
Látogató az adatkezeléshez történő hozzájárulását ennél korábban visszavonja, vagy 
az adatkezelés célja megszűnik, az érintett Látogató adatait a SAGER PHARMA 
haladéktalanul törli. 

2. A SAGER PHARMA NYILATKOZATAI A LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSÉVEL 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

A SAGER PHARMA a fentebb megjelölt célú adatkezelésekhez kapcsolódóan gyűjtött 
személyes adatokat elkülönült adatbázisban tárolja. 

A SAGER PHARMA a Látogatók által megadott, illetve hozzájárulásával felvett személyes 
adatokat nem használja fel a Látogatók hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat 
csak a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára 
hozzáférhetővé, kivéve az olyan eseteket, ha a hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás 
jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. 

Az adatkezelés céljának és/vagy időtartamának megszűnését, illetve az adatkezelés egyéb 
okból történő megszüntetését követően a SAGER PHARMA az érintett Látogató adatait törli 
a nyilvántartásból.  

A SAGER PHARMA az adatkezelésbe az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 9023 Győr, Szabolcska u. 2-4.; Cg. 08-09015715) vonja be adatfeldolgozóként. A 
SAGER PHARMA továbbá fenntartja a jogot, hogy a jövőben más adatfeldolgozót vonjon be 
az adatkezelésbe, amelyről a Látogatót oly módon tájékoztatja, hogy e-mail útján megküldi 
részére az új adatfeldolgozó nevét és elérhetőségét. 

3. „COOKIE” SZABÁLYOK 

A SAGER PHARMA által üzemeltetett honlapokra való belépést, az onnan történő kilépést 
és az ott tartózkodást a Látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik („cookie-k”) 
segítik elő, melyeket a Látogatók informatikai eszközén a használt böngésző program 
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helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a 
hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját 
szolgálják. 

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve a Látogató 
manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. Azonban 
a Szakmai Látogató a honlap regisztrációhoz kötött részét (az Online Platform-ot) abban az 
esetben nem tudja használni, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai 
között manuálisan letiltja. 

A SAGER PHARMA honlapjai vonatkozásában a Google Analytics különböző típusú 
cookie-jai kerülnek alkalmazásra.  

A cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak 
legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó technikai jellemzők. 

A fentiek mellett egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, 
illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. 
Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg. 

A SAGER PHARMA honlapjainak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 
mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik cookie-
k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője, a Google a saját 
weboldalán nyújt részletes felvilágosítást. A SAGER PHARMA honlapjairól a Google 
Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az adott Látogató személyazonosságának 
azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag a Látogató által használt 
informatikai eszköz IP-címe azonosítható. 

4. A SAGER PHARMA MINT ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE, AZ 

ADATKEZELÉSRE JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓK KÖRE 

Név: SAGER Pharma Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. 

E-mail: sager@sagerpharma.hu 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-869585 

Adószám: 13717108-2-41 

Adatok megismerésére jogosultak köre: Kamarás Klementina, marketing koordinátor 

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:  

Érintett honlap Adatkezelés célja Nyilvántartási szám  

http://sagerpharma.hu Látogatóknak szóló hírlevél NAIH-128058/2017 

http://sagerpharma.hu Szakmai Látogatóknak szóló 
hírlevél 

NAIH-128059/2017 

http://sagerpharma.hu Online Platform létrehozása NAIH-128472/2017 

 

http://sagerpharma.hu/kezdolap
http://sagerpharma.hu/kezdolap
http://sagerpharma.hu/kezdolap
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5. AZ ADATFELDOLGOZÓ, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, ILLETVE AZ 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A SAGER PHARMA-t kiszolgáló szervereket az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(székhely: 9023 Győr, Szabolcska u. 2-4.; Cg. 08-09015715), a SAGER PHARMA által 

megbízott, tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szerverközpontjában helyezik el, amely 

a Magyarország, Győr, T-Systems Adatpark cím alatt található. 

A SAGER PHARMA szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás mindenben 
megfelel a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak így különösen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek.  

A SAGER PHARMA az adatbiztonság és az adatvédelem biztosítása érdekében minden 
szükséges intézkedést megtesz. 

A SAGER PHARMA az adatkezelés során biztosítja, hogy a kezelt adat kizárólag az arra 
feljogosítottak számára hozzáférhető; azok hitelessége és hitelesítése biztosított legyen; 
változatlanságuk igazolható legyen; a jogosulatlan hozzáférés ellen védelmet biztosítson. 

A SAGER PHARMA olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A SAGER PHARMA az adatkezelés során megőrzi az adatok titkosságát, sérthetetlenségét és 
biztosítja a rendelkezésre állást. 

Az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – üzemeltetési szerződés keretében – az 
adatkezelés biztonsága érdekében az irányadó jogszabályok által elvárt biztonsági és védelmi 
intézkedéseket megteszi. 

6. ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS 

A SAGER PHARMA által üzemeltetett honlapokon keresztül begyűjtött és kezelt személyes 
adatokkal a SAGER PHARMA a jelen szabályzatban kifejezetten megjelölt gyakorlatot és a 
törvényi kötelezettségek teljesítését meghaladóan adatfeldolgozást és adattovábbítást nem 
végez. 

7. A LÁTOGATÓ JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI A SAGER PHARMA ÁLTAL 

KEZELT ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását 
is a SAGER PHARMA jelen szabályzat 1.1. pontjában meghatározott e-mail címén keresztül. 

7.1 Tájékoztatás 

A Látogató kérelmére a SAGER PHARMA mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, 
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az 
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adatvédelmi incidens hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az 
érintett adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A SAGER PHARMA az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 
továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A SAGER PHARMA a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Látogató erre irányuló kérelmére írásban 
adja meg a tájékoztatást.  

7.2 Adatok törlése 

A SAGER PHARMA a Látogató személyes adatait törli, ha azok kezelése jogellenes, az 
érintett Látogató az adatok törlését kéri, az adatok hiányosak vagy tévesek – és ez az állapot 
jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A SAGER 
PHARMA a Látogató személyes adatait törli továbbá, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy 
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság 
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A SAGER PHARMA megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 
nem állapítható meg egyértelműen. 

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

Ha a SAGER PHARMA az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett 
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem 
elutasítása esetén a SAGER PHARMA tájékoztatja az érintett Látogatót a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 

7.3 Tiltakozás az adatkezelés ellen 

A Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

 a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés 
esetén; 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

 törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A SAGER PHARMA - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, 
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
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tájékoztatja. Ha a SAGER PHARMA az érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatait 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett Látogató a SAGER PHARMA – fentiek szerint – meghozott döntésével nem ért 
egyet, illetve a SAGER PHARMA a fentebb meghatározott, megvizsgálásra megszabott 
határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

A SAGER PHARMA az érintett Látogató adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a SAGER PHARMA 
egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

7.4 Bírósági jogérvényesítés 

A Látogató a jogainak megsértése esetén a SAGER PHARMA-val szemben bírósághoz 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

A SAGER PHARMA az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.  Ha a SAGER PHARMA az 
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az a SAGER PHARMA-tól 
sérelemdíjat követelhet. 

Az érintettel szemben a SAGER PHARMA felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a 
SAGER PHARMA köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott 
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A SAGER PHARMA mentesül az okozott 
kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 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 a kár a 
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy 
súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

7.5 Panasz 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410) lehet élni. 

8. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen tájékoztató alkalmazása során: 

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 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; 
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 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - 
beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok 
feldolgozását végzi; 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 
rögzítése; 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 
adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából; 

 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 

 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; 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 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; 

 különleges adat: 
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o a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes 
adat, 

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

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 


