
Adatkezelési Tájékoztató 

T-Tudok Zrt. 

BEVEZETÉS 

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 szóló AZ             
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja,            
hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a             
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és           
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az           
Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.  

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az           
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja. 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 

1. Az adatkezelő megnevezése 

Cégnév: T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. 

Székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18 

Cégjegyzékszám: 01-10-045805 

Adószám: 14099694-2-41 

Képviselő: Németh Silvia 

Telefonszám: 061-8874851 

E-mail cím: info@t-tudok.hu 

Honlap: www.t-tudok.hu 

 

2. Adatfeldolgozók megnevezése 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb             
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a            
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

Társaságunk IT szolgáltatói 

Cégnév: TELLUM Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 2473 Vál, Petőfi Sándor utca 88. 

Cégjegyzékszám: 07-09-010196 

Adószám: 10594946-2-07 

E-mail cím: ugyvezeto@tellum.hu 

mailto:ugyvezeto@tellum.hu


Társaságunk könyvviteli szolgáltatója 

Cégnév: Netvestor Kft. 

Székhely: 1035 Budapest, Vihar utca 18 

Cégjegyzékszám: 01-09-686204 

Adószám: 11977540-2-41 

Képviselő: László Géza 

Telefonszám: 06-1/887-4848 

E-mail cím: info@netvestor.hu 

 

3. Tájékoztatás az érintett jogairól 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az            
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes             
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a              
személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést         
kapjon.  

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá              
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult            
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –               
kiegészítését.  

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá              
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó            
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok           
valamelyike fennáll.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben              
meghatározott feltételek teljesülnek.  

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához          
kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy          
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez           



lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az           
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő               
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható          
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek            
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a             
rendelkezésére bocsátotta. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes             
adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az              
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat        
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos              
érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 

4. Adatkezelés célja 
 

● Online és offline kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtés esetén: 

A T-Tudok Zrt. adatkezelése során anonimizált adatbázisokat hoz létre az adatfelvételek során            
megkeresett természetes és jogi személyek, valamint csoportok személyes adatainak nyilvántartása          
érdekében. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a T-Tudok Zrt. által vezetett nyilvántartások            
működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az          
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz történő        
jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. A         
szabályzat hatálya kiterjed a T-Tudok Zrt. által folytatott valamennyi személyes adatot tartalmazó            
adatkezelésre. 

Az adatkezelések szabályai 

a) Személyes adatot a T-Tudok Zrt. az érintett írásbeli hozzájárulásával, illetve törvényes            
felhatalmazása alapján kezeli.  

b) Az érintettel az adat felvétele előtt ismertetni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az                
adatszolgáltatásban, közvetve a kutatásban, illetve az azt követő adattovábbításban való részvétele           
önkéntes. Az érintett a további együttműködést bármikor indokolás nélkül megtagadhatja.  

c) Az adat felvétele előtt tájékoztatni kell az érintettet, hogy a név- és lakcímadatait a T-Tudok Zrt.                 
milyen forrásból szerezte. Tájékoztatni kell továbbá az adatfelhasználás céljáról, módjáról és           
időtartamáról, az adatkezelés során közreműködő igénybevételéről és a későbbi adatátadási          
szándékról.  

d) Az adatkezelést végző személyek kötelesek az általuk megismert személyes adatokat szolgálati            
titokként kezelni. Adatkezelő munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot          
tett. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogosultságot és annak terjedelmét a munkaköri            
leírásban kell rögzíteni.  



e) Az érintettek írásbeli hozzájárulása szükséges az esetleges ismételt kapcsolatfelvételhez, illetve           
ahhoz, hogy a név- és lakcímadatokat, valamint az egyéb személyes adatokat az érintettek által              
nyújtott információkkal együttesen kerüljenek tárolásra és feldolgozásra.  

g) A T-Tudok Zrt. a kiskorúak személyes adatait kizárólag a szülők beleegyező nyilatkozatának             
beszerzését követően kezelheti. 

Az adatbevitel módja  

Az adatok bevitele során olyan körülményeket kell biztosítani, hogy az adatokhoz illetéktelen            
személyek ne férhessenek hozzá.  

Az adattovábbítás és az adatkezelések összekapcsolása  

A személyes adatok akkor továbbíthatók mind a jogos adattulajdonos, mind pedig egy harmadik fél              
felé, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult,             
vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés, illetve adatvédelem feltételei minden egyes             
személyes adatra nézve teljesülnek. Az érintett írásbeli felhatalmazást adhat arra, hogy a nevét és              
címét a következő megkeresés céljából fél éven túl megőrizze a T-Tudok Zrt. Ebben az esetben a                
T-Tudok Zrt. ezen személyes adatokat kizárólagosan használja, másnak át nem adja. Adatbiztonsági            
rendszabályok A T-Tudok Zrt. az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített               
személyes adatokat – védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás           
vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.  

A tárolt adatok biztonságának garantálása 

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében, különösen az alábbi            
intézkedéseket kell foganatosítani: 

Archiválás:  

A személyes adatokat tartalmazó adathordozókhoz kizárólag a T-Tudok Zrt munkatársai, az           
adatvédelmi törvények betartása mellett férhetnek hozzá. Meg kell jelölni a megőrzés célját is. 

Hozzáférés-védelem:  

Az adatokhoz a hozzáférés csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább            
felhasználói névvel és jelszóval – lehetséges. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói           
névvel és jelszóval lehet hozzáférni. A felhasználói jelszavak cseréjéről rendszeresen gondoskodni           
kell. A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes adatkezelők férhetnek hozzá. Ezen              
iratokat zárható helyiségben, zárható iratszekrényekben kell őrizni. A személyes adatokat tartalmazó           
iratok munkaidő alatt és után őrizetlenül nem maradhatnak. A kezeléssel megbízott munkatárs            
helyiségből való eltávozása esetén az iratok elzárásával vagy az iroda bezárásával köteles az             
illetéktelen hozzáférést megakadályozni. Hálózati védelem: A mindenkori aktuálisan rendelkezésre         
álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy az adatokat tároló,           
hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen. 

Hálózati védelem:  

A mindenkori aktuálisan rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell          
akadályozni, hogy az adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy           
hozzáférjen. 

 



● Hírlevél 

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet            
bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a            
hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal          
bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden            
adatát haladéktalanul törli a Társaság. 

A személyes adatok kezelésének célja:  

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 

2. Reklámanyag küldése  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett           
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

 

● Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján  

Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell              
tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez apró             
szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az Ön által             
használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője             
ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az              
felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait. A sütikről és a működésükről részletesebben a következő              
oldalakon olvashat:  

http://www.youronlinechoices.com/hu/ 

http://www.aboutcookies.org/ 

Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök               
segítségével. A jelen Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal             
összhangban sütiket használ.  

Milyen sütiket használ az oldal, és miért? 

Munkatársaink, illetve szolgáltatóink analitikai eszközöket is használnak, ezáltal fel tudjuk mérni,           
hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan             
javíthatnánk az oldal működésén. Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking          
pixeleket" is a látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig             
azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az               
adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat.  

A jelen Weboldal nem használ hirdetési célú sütik et (ezek segítségével célzott hirdetések             
jeleníthetők meg az oldal látogatói számára.  

Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy milyen sütiket használunk, kérjük, vegye fel a              
kapcsolatot a webmesterrel.  

A sütik kezelése 

http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.aboutcookies.org/


Böngészők beállításai 

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén,            
egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk              
figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások              
elvesznek. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak           
módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a            
http://www.cookiecentral.com/faq/  címre. 

Analitikai célú sütik kezelése 

Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet            
figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelel            
hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: Google             
Analytics: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

Közösségi gombok 

Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink          
számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk            
független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az           
Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb            
tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel             
kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük,             
olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait. A jelen Süti             
szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A szabályzat          
módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük. A            
módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük,               
rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan           
tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről 

5. Kezelt adatok 

Név 

Adószám 

Online azonosító 

E-mail cím 

Telefonszám 

Cím 

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán  

(1) A Társaság kutatási eredményei, termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából          
Facebook oldalt tart fenn.  

(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.  

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.  

http://www.aboutcookies.org/
http://www.cookiecentral.com/faq/


(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja             
az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,             
hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért,           
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

7. Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) Ha a társaság ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján             
kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online           
azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes.  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a           
nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal            
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója         
szerverszolgáltatást végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.  

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig. 

8. Az érintett kérelmek előterjesztése, az adatkezelő intézkedései 
 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől          
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme 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 az érintettet.  

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint             
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de             
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az            
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely            
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy           
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges        
információk nyújtását kérheti. 

 
9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek            
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az           
érintettet az adatvédelmi incidensről. 



2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően             
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3)               
bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek               
bármelyike teljesül: 

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az              
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen          
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz              
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek            
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat              
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket           
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,            
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti              
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal          
jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek            
valamelyikének teljesülését. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra,             
hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó              
személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

A felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

weboldal: www.naih.hu 

 

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a              
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet             
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden             
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá             
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden             
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes               
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az             



érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak            
eredményéről. 

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam            
bírósága előtt kell megindítani. 

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az             
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést           
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a              
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül,             
minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes           
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti            
jogait. 

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó             
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az             
érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy              
az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

 


