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Az Autó Titán Kft.  

marketinggel, vagyonvédelemmel, weboldal működésével és munkaüggyel 

kapcsolatos  

adatkezelési tájékoztatója  

 

Az Autó Titán Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.,  cégjegyzékszám: 01-

09-869465, adószám: 10410613-2-41, telefonszám: 42/501-371/111 mellék, 

42/501-371/221 mellék, 20/244-2574, e-mail: ertekesites@toyotatitan.hu, 

szerviz@toyotatitan.hu, munkafelvetel@toyotatitan.hu, 

alkatresz@toyotatitan.hu, önállóan képviseli: Széles Tamás ügyvezető, 

adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton 

elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu 

címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt 

összefoglalóan és röviden a címben meghatározott adatkezelési 

tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről. 

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy  

 

• közzétett egyéb adatkezelési tájékoztatókat is (pl. értékesítés, szervizelés 

kapcsán) amelyek a vonatkozó adatkezeléseket tartalmazzák és 

amelyek nem részei a jelen tájékoztatónak. 

 

• profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik. 

 

• az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez 

való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok 

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az 

adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, 

lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az 

ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu e-mail címre, 

vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik 

meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori 

elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint 

megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes 

bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy 

joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy 

adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni 

köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy 

jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a 

http://www.naih.hu/
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joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az 

Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az 

érintettet és arról nyilvántartást vezet. 

 

• a gépjármű vásárló és szervizelő ügyfelek adatait továbbítja a 

vállalkozáscsoporton belül a Toyota Central Europe Kft. (2040 Budaörs, 

Budapark, Keleti 4., infohu@toyota-ce.com)  és a Toyota Motor Europe 

(Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium) önálló adatkezelők részére. 
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Nem rendszeres eDM küldésével kapcsolatos adatkezelés 

 

Ide tartozik például a GO szerviz szülinapos vagy szezonális eDM küldés is. 

 
Nem rendszeres eDM küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 
címzett teljes 

körű általános, 

vagy személyre 

szabott 

tájékoztatása 

az Adatkezelő 

legújabb 

akcióiról 

önkéntes 

hozzájáruláson 

alapul 

Minden 

természetes 

személy, aki 

hozzájárult eDM 

levél küldéséhez. 

név, e-mail cím Leiratkozásig Érintettek 

 

1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más 

módon a következőkben meghatározott adataival hozzájárulhat eDM 

levél küldéséhez. 

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

2. A kezelt adatok köre és célja: 

név   azonosítás  

e-mail cím  hírlevél kiküldése 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

3. Az eDM levél küldés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Kik az érintettek? 

 

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél 

küldéséhez. 

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

5. A kezelt adatok köre és célja: 

név   azonosítás  

e-mail cím  hírlevél kiküldése 

 

Mi az adatkezelés célja? 
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6. Az eDM küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű 

általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb 

akcióiról. 

 

7. Az eDM kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a weboldalon 

megnevezett adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, 

vonatkozó szerződés alapján. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

8. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az 

ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett nem kéri adatai 

törlését. 

 

Mi az adatkezelés módja? 

 

9. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

11. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha 

adatfeldolgozót vesz igénybe. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

12. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  
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• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 

 

14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem 

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) 

megtagadja. 
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Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatója 

 
Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

a címzett 

rendszeres 

tájékoztatása az 

Adatkezelő 

legújabb 

akcióiról, 

eseményeiről, 

híreiről, 

lényegében 

rendszeres 

reklám-küldés 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Minden természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő híreiről, 

akcióiról, 

kedvezményeiről 

rendszeresen értesülni 

kíván, ezért személyes 

adatainak 

megadásával a 

hírlevél szolgáltatásra 

feliratkozik 

név, email cím leiratkozásig Érintettek 

 

1. Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más 

módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az 

Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására. 

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai? 

 

2. A kezelt adatok köre és célja: 

név   azonosítás  

e-mail cím  hírlevél kiküldése 

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja? 

 

3. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. 

cikk (1) a), 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (2) bek.). 

 

Kik az érintettek? 

 

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, 

akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes 

adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 

 

Mi az adatkezelés fő célja? 

 

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének fő célja a címzett 

rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, 

híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 
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6. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az 

ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg  

a. az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy  

b. hozzájárulás megerősítő kérés esetében a megerősítés megadására 

nyitva álló határidő lejár, ennek eredménytelen letelte esetében az 

adatot törli. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 

számára? 

 

8. Adatközlés: adatfeldolgozó felé, nevét, elérhetőségét a weboldal 

tartalmazza. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

9. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében 

gondoskodik különösen:  

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő 

rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 

bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan 

megismerésének, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról,  

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek 

kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes 

adatokhoz férjenek hozzá, 

f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes 

adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek 

továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy 

bocsáthatják rendelkezésére  
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g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely 

személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő 

rendszerbe 

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 

megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról  

i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható 

legyen. 

j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a 

működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt 

személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen 

megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek? 

 

11. Az érintett jogai általánosságban a következők: 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést 

kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő 

garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike 

megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más 

műveletet az adattal ne végezzen. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, 

hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve 

jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 

technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 
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akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés 

és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak . 

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás 

kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő 

postai (1138 Budapest, Váci út 186.) vagy e-mail-es elérhetőségre 

(ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu) küldött nyilatkozattal 

tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított 

legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a 

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, 

valamint jogszabályban foglaltak alapján.  

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további 

információért keresse fel az alábbi honlapot: 

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes 

bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: 

https://birosag.hu/birosag-kereso 

 

Egyéb 

 

12. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, 

valamint az ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html


Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., képviseli: Széles Tamás 
ügyvezető, e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-

371/221 mellék, 20/244-2574. 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁJÉKOZTATÓI 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. A papír alapú adatkezelési tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem: 

   

 

 

Keltezés Olvasható név Olvasható lakcím Aláírás 

 

 

12/42 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu e-mail címre 

küldött lemondási kérelem útján.  

 

13. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Autó Titán Kft., 1138 

Budapest, Váci út 186. 

 

14. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél 

küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az 

érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő 

törli az adatállományból. 

 

15. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő 

linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.  

 

16. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem 

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) 

megtagadja. 
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Ügyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

Ügyfélelégedettség mérése lehet termékkel, vagy szolgáltatással, folyamattal  

vagy Munkatárs magatartásával kapcsolatos, és történhet elektronikus úton, 

papír alapon, telefonon vagy más módon keresztül is.  

Ide tartozik a CarAdvisor oldalon leadott értékelés is. 

 
Ügyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

a visszajelzések 

alapján a 

minőség, az 

elégedettség 

javítása (emberi, 

fizikai és más 

erőforrások 

vonatkozásában), 

esetleges 

panaszok 

kivizsgálása és 

kapcsolattartás 

Hozzájárulás 

vagy jogos 

érdek 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

minőségbiztosítási 

folyamatának 

részeként 

ügyfélelégedettség 

mérésben vesz 

részt (függetlenül a 

jogalaptól) 

Lásd az 

elégedettségi 

kérdőívek 

adattartalmát 

cél 

megvalósulásáig, 

panasz esetén 5 

évig 

saját érintetti 

nyilvántartásból, 

érintettektől 

 

1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat 

részeként online, e-mail és papír alapú kérdőív útján, telefonon, 

személyesen vagy más módon adhatják meg véleményüket, értékelésüket 

igénybe vett szolgáltatás, és/vagy termék, és/vagy Adatkezelő 

magatartása kapcsán.  

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai? 

  

2. Lásd az ügyfélelégedettség kérdőív(ek) adattartalmát. 

 

3. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok 

pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő 

válaszadás biztosítását szolgálják. 

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja? 

 

4. Az ügyfélelégedettség mérése  

a. alapulhat az érintett előzetes hozzájárulásán, vagy 

b. az Adatkezelő jogos érdekén. 
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5. Adatkezelő jogos érdeke abban ölt testet, hogy az érintettektől visszajelzést 

kapjon, hogy folyamatait, működését, szolgáltatásait (termékeit) hogyan 

tudja még jobbá, egyszerűbbé, könnyebbé, felhasználóbarátabbá tenni, 

továbbá, hogy megismerje a Munkatársak hozzáállását, magatartását 

bevetett gyakorlatait, a kialakított fizikai környezet, elektronikus felületek 

műkődését és ha szükséges, megfelelő lépéseket tudjon tenni. Ezek alapján 

az Adatkezelő megkeresheti az érintettet ügyfélelegedettség mérése 

céljából akkor is, ha nem járult hozzá előzetesen. 

 

Kik az érintettek? 

 

6. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő 

minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben 

vesz részt (függetlenül a jogalaptól). 

 

Mi az adatkezelés fő célja? 

 

7. Az adatok kezelésének fő célja a visszajelzések alapján a minőség, az 

elégedettség javítása (emberi, fizikai és más erőforrások vonatkozásában), 

esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

8. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:  

a. cél megvalósulásáig (szükséges javítás végrehajtásáig); 

b. panasz esetén 5 évig. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

9. Adatok forrása: saját érintetti nyilvántartásból, érintettektől. 

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 

számára? 

 

10. Adatközlés: nem történik. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 
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11. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 
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Rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos 

adatkezelés 

 

Ide tartoznak például a nyílt napokra, VIP rendezvényekre, Munkatársak 

számára megrendezésre kerülő rendezvényekre történő jelentkezések 

kezelése. 
Rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél: a rendezvényre történő jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel 

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett rendezvényre történő jelentkezés során 

megadott adatok által beazonosítható, beazonosított 

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő 

résztvevő neve* 

(cégneve, 

adószáma) 

Azonosítás, megszólítás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 

díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség 8 évig 

Résztvevő címe* Számlázás, ha a részvétel 

díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

résztvevő 

telefonszáma 

kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

résztvevő e-mail 

címe * 

kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

 Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

időpont* 

 

  

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 

díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

Létszám* 

  

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, 

hogy által szervezett rendezvényein részt vegyenek jelentkezést követően. 
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Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapjai és a tárolási idő? 

 

2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, tárolási ideje: 

 
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő 

résztvevő neve* 

(cégneve, 

adószáma) 

Azonosítás, megszólítás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 

díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség 8 évig 

Résztvevő címe* Számlázás, ha a részvétel 

díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

résztvevő 

telefonszáma 

kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

résztvevő e-mail 

címe * 

kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Cél megvalósulása vagy 

hozzájárulás visszavonása 

 Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

időpont* 

 

  

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás, ha a részvétel 

díjfizetéshez kötött 

Jogi kötelezettség  8 évig 

Létszám* 

  

Megállapodás esetén a 

szerződés eleme  

Megállapodás, ha a szerződés 

term. személy és Adatkezelő 

között jön létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / kapcs. 

tartója az érintett 

8 évig 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által 

szervezett rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatok által 

beazonosítható, beazonosított. 

 

Mi az adatkezelés fő célja? 
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4. Az adatok kezelésének fő célja a rendezvényre történő jelentkezés 

lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel. 

 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem 

kizárólagosan a következő: 

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton 

keresztül vagy módon jelentkezik a rendezvényre adatai 

megadásávával.  

b. Amennyiben a részvételnek vannak egyéb feltételei (pl. díj előzetes 

megfizetése), az érintett azt is teljesíteni köteles ahhoz, hogy 

jelentkezését az Adatkezelő elfogadja. 

c. Adatkezelő a jelentkezéseket megvizsgálja és döntéséről értesíti az 

érintettet. Elutasított jelentkezéseket az Adatkezelő írásban indokolni 

köteles. 

d. A rendezvényre történő belépés ellenőrzésére az Adatkezelő jelenléti 

ívet használhat (lásd önálló adatkezelésként). 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

6. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 

számára? 

 

7. Adatközlés: amennyiben harmadik fél számára kerül közlésre pl. beléptetés 

ellenőrzése céljával, úgy e személy külön mellékletben került 

megnevezésre. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

8. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 



Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., képviseli: Széles Tamás 
ügyvezető, e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-

371/221 mellék, 20/244-2574. 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁJÉKOZTATÓI 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. A papír alapú adatkezelési tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem: 

   

 

 

Keltezés Olvasható név Olvasható lakcím Aláírás 

 

 

19/42 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 
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Közösségi oldalakon történő marketing 

 

Bármelyik közösségi oldalon történő marketing ide tartozik. 

 
Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

Adatkezelő 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon természetes 

személyek, akik az 

Adatkezelő 

közösségi oldalát 

vagy azon 

megjelenő 

tartalmakat 

önként követik, 

megosztják, 

kedvelik 

Lásd részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójában/leírásában. 

Érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Érintettek  

 

1. Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/nyiregyhaza.toyota 

oldalon. 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. A közösségi oldalak használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel 

történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által 

megengedett művelet az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő 

tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, 

a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett 

az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel 

hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját 

üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva 

iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem 

kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 

 

4. Érintett az Adatkezelőt önkéntesen szövegesen és számszerűen értékelheti, 

ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi. 

 

Kik az érintettek? 

 

5. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő 

közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, 

megosztják, kedvelik.  
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Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

6. Kezelt adatok köre és célja: 

érintett publikus neve  azonosítás 

publikus fotója    azonosítás 

publikus e-mail címe   kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon  

keresztül küldött üzenete  kapcsolattartás, válaszadás alapja 

érintett általi értékelés, 

vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy az egyéb  

      művelet célja 

 

7. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor 

kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha 

az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

8. A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés 

célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő 

megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az 

érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

9. Adatkezelés időtartama:  

a. érintett kérésére törlésig. 

b. jogos érdek megszűnéséig (pl. ha Adatkezelő jogos érdeke az érintett 

közösségi oldalon tanúsított tevékenységének megőrzése annak 

ellenére, hogy érintett kéri az adatok törlését például várható jogvita 

miatt). 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

10. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

11. Adatközlés: a közösségi oldal kezeli az érintett adatait, adat harmadik fél 

számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal 



Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., képviseli: Széles Tamás 
ügyvezető, e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-

371/221 mellék, 20/244-2574. 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁJÉKOZTATÓI 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. A papír alapú adatkezelési tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem: 

   

 

 

Keltezés Olvasható név Olvasható lakcím Aláírás 

 

 

22/42 

marketingjét. Ilyen esetben a Partner a II. sz. mellékletben került 

megnevezésre. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

12. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

13. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az 

Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, 

hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet 

profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját 

érdekében, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt 

üzemeltetője lesz.  

 

Egyéb 



Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., képviseli: Széles Tamás 
ügyvezető, e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-

371/221 mellék, 20/244-2574. 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁJÉKOZTATÓI 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. A papír alapú adatkezelési tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem: 

   

 

 

Keltezés Olvasható név Olvasható lakcím Aláírás 

 

 

23/42 

 

14. Adatkezelő a közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal 

az adott közösségi portál szabályai szerint, és így adott oldalon történő 

közzétételen érteni kell az ilyen oldallal összekapcsolt más közösségi 

portálokon történő közzétételt is. 

 

15. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott 

közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal 

adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat. 
  

https://www.facebook.com/
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VAGYONVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
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Kamerarendszer üzemeltetés 

 
Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

Kameraszabályzatba

n meghatározott 

célok, így pl. 

vagyonvédelem, 

személy- és testi 

épség védelme, stb., 

érintettek azonosítása 

az 

Adatkezel

ő jogos 

érdeke 

Minden 

természetes 

személy, aki 

térfigyelő 

kamerarendszerre

l megfigyelt 

területre bemegy, 

illetve ott 

tartózkodik 

Lásd részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójában/leírásába

n 

Rögzítéstő

l számított 

8 nap 

Érintette

k 

 

1. Az Adatkezelő a természetben a 4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 222. 

alatt térfigyelő kamerarendszert üzemeltet a kameraszabályzatban 

meghatározott célokból. Az egyes kamerák működtetésére az érintettek 

figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.   

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek. A jogos érdek a 

Kameraszabályzatban meghatározott célokkal van összhangban. 

 

Például az Adatkezelő vagyonának védelme, érintettek életének, testi 

épségének védelme jogos érdek. 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a térfigyelő 

kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.  

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

4. A kezelt adatok köre és célja: 

képmás  azonosítás 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

5. Az adatkezelés céljai, összhangban a kameraszabályzatban meghatározott 

célokkal a következők: a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, 

eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint 

személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett 
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balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek 

feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a 

(jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az 

adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül 

meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében. 

 

Hol tárolják az adatokat? 

 

6. A felvételek tárolásának helye minden kamerarendszer vonatkozásában:  

4400 Nyíregyháza, Debreceni utca 222. sz. alatt található helyiség. 

 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

7. A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban részletesen az Adatkezelő 

a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik 

azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor 

hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel együtt 

értelmezendő, a Kameraszabályzat elérhető az adatkezelés helyszínén. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

8. Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő mérlegelése alapaján 8 nap. 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

10. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot, 

bíróságot)  

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

11. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  
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• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 
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WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
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Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával 

kapcsolatos adatkezelés 

 
Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló 

táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

célja a weboldal 

rendeltetésszerű 

és színvonalas 

működésének 

biztosítása 

jogos érdek 

(GDPR 6. cikk (1) 

f) pontja) 

Weboldalt látogató, 

adatok által 

beazonosítható vagy 

beazonosított 

természetes 

személyek 

név, 

telefonszám, 

időpont, 

választott 

szolgáltatás 

30 napig Érintettek 

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljai? 

 

1. A kezelt adatok köre és célja: 

 

IP cím      beazonosítás 

a látogatás időpontja    beazonosítás 

a meglátogatott aloldalak adatai beazonosítás 

érintett ltal használt operációs rendszer 

és böngésző típusa    beazonosítás 

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja? 

 

2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) 

pontja). 

 

3. A jogos érdek a következő célokban ölt testet: 

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a 

szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, 

weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, 

statisztikai célok 

 

Kik az érintettek? 

 

4. Az érintettek köre: Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy 

beazonosított természetes személyek.  

 

Mi az adatkezelés fő célja? 

 

5. Az adatok kezelésének fő célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas 

működésének biztosítása. 
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Hogyan történik az adatkezelés? 

 

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

a. Érintett a weboldalt használja, miközben a fenti adatokat a weboldal 

algoritmusa automatikusan lekéri,  rögzíti. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

7. Adatkezelés időtartama: 30 napig 

 

Honnan vannak az adatok? 

 

8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél 

számára? 

 

9. Adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, 

szükség esetén. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: 

tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, 

egyebeket lásd külön fejezetben. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés automatizáltan 

történik, emberi beavatkozás nélkül, de nem kapcsolódik hozzá 

döntéshozatal, sem profilalkotás. 

 

Egyéb 

 

11. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem 

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) 

megtagadja. 
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MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
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Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő 

önéletrajzok kezelését is 

 
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

Jelentkezés és 

a kiválasztás 

lehetővé tétele, 

kapcsolattartás 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő által 

meghirdetett 

álláspályázatra, 

vagy kiírt 

álláspályázat 

nélkül jelentkezik 

Lásd részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójában/leírásában. 

hozzájárulásban 

meghatározott 

ideig vagy jogos 

érdek 

megszűnéséig 

Érintettek  

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa 

meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő 

úton vagy módon (pl. elektronikus, vagy papír alapon), továbbá fogadja a 

meg nem hirdetett állásokra történő jelentkezéseket is („berepülő 

önéletrajzok”). 

 

Mi az adatkezelés jogalapja? 

 

2. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

 

Kik az érintettek? 

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által 

meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik. 

 

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai? 

 

4. A kezelt adatok köre és célja: 

név*     azonosítás 

szül. hely, idő    azonosítás 

megpályázott pozíció neve* jelentkezés beazonosításához  

kerül felhasználásra 

különleges adat, pl. egészségügyi  

adat     különleges adat kezelésére csak  

      akkor kerül sor, ha az a pozíció  

      betöltésének elbírálásához  

      szükséges 

tapasztalatok  



Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., képviseli: Széles Tamás 
ügyvezető, e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-

371/221 mellék, 20/244-2574. 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁJÉKOZTATÓI 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. A papír alapú adatkezelési tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem: 

   

 

 

Keltezés Olvasható név Olvasható lakcím Aláírás 

 

 

34/42 

korábbi munkahely neve és az  

ott eltöltött időszak*   pozíció betöltésének elbírálásához  

      kerül felhasználásra 

tapasztalatok – pozíció leírása* pozíció betöltésének elbírálásához  

      kerül felhasználásra  

iskolai végzettség*   pozíció betöltésének elbírálásához  

      kerül felhasználásra 

idegen nyelv ismeret, idegen  

nyelv és ismeret foka*  pozíció betöltésének elbírálásához  

      kerül felhasználásra csatolt 

önéletrajz egyéb adatai  pozíció betöltésének elbírálásához  

      kerül felhasználásra  

csatolt motivációs levél  pozíció betöltésének elbírálásához  

      kerül felhasználásra 

adatok jelentkezést követő  

2 évig történő kezeléséhez való  

hozzájárulás jelzése, ha az érintett 

nem nyer felvételt   ki nem választás esetén történő  

      adatkezelés jogalapjához  

      szükséges 

 

Mi az adatkezelés célja? 

 

5. Az adatkezelés célja a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a 

kapcsolattartás. 

 

Hogyan történik az adatkezelés? 

 

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem 

kizárólagosan a következő: 

a. Adatkezelő meghirdeti az álláspályázatot, amely tartalmaz 

adatvédelmi tájékoztatót és felhívja az érintettek figyelmét, hogy ne 

küldjenek olyan adatokat, amelyek nem relevánsak. 

b. Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja 

adatait az Adatkezelő részére, például papír alapon, vagy 

elektronikus úton, tipikusan e-mail-ben. 

c. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti 

a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb 

jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt 

a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb 
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személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra 

történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a 

személyes adatok felhasználását, a személyes interjút. 

d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben 

alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik. 

e. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, 

amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi 

bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő 

szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem 

választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben 

kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt 

külön, bizonyítható módon kérték.   

f. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, 

és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig 

történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett 

kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, 

amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.  

g. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és 

eltárolja.  

h. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra 

jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az 

Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai 

tapasztalatainak ellenőrzése céljából. 

 

Meddig tart az adatkezelés? 

 

7. Adatkezelés időtartama:  

a. felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést 

követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy  

b. érintett kérésére törlésig – ebben az esetben az adatokat korlátozza 

az Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig, 

c. az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott 

érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció 

betöltését) követő 3 évig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, 

hogy az Adatkezelő a jogszerű és tisztességes eljárást, kezelést 

bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele 

szemben eljárást kezdeményez 

 

Honnan vannak az adatok? 
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8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

 

Történik adatközlés harmadik fél számára? 

 

9. Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem 

kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) 

meghatározott adatait a II. sz. mellékletben meghatározott 

könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, 

amelyről tájékoztatja az érintetteket, továbbá bejelenti az érintettet az 

adóhatóság felé, amely adattovábbítás. 

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő? 

 

10. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményével kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik a fizikai, logikai és adminisztratív szervezési és műszaki 

védelmi intézkedésekről, különösen, de nem kizárólagosan:  
• az adatkezeléshez használt elektronikus és papír alapú nyilvántartó rendszerek (a 

továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

• az elektronikus és papír alapú adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

• az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 

törlésének megakadályozásáról,  

• az informatikai adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

• arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 

rendelkezésére,  

• arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki rögzítette az adatkezelő rendszerbe 

• a személyes adatoknak azok elektronikus vagy papír alapú továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozásáról  

• arról, hogy az adatkezelő rendszer üzemzavara esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

• arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 

működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? 
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11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen 

nem történik. 

 

Egyéb 

 

12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem 

szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) 

megtagadja. 
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ÉRINTETTEK JOGAINAK RÉSZLETES MAGYARÁZATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelen tájékoztatóban megfogalmazottak kiegészítik az egyes adatkezelési 

tájékoztatók leírásait! 

Minden esetben, amikor és ahogyan az adatkezelési tájékoztatót elérhetővé 

kell tenni érintettek számára, úgy a jelen tájékoztatót is csatolni kell hozzá! 
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Milyen jogok illetik meg az érintetteket? 

 

Az érintett jogai 

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy 

az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén 

milyen jogaival élhet. 

 

 

Előzetes 

tájékozódáshoz 

való jog 

Hozzáférés 

joga 

Helyesbítés 

joga 

Törlés 

joga 
Korlátozás 

Adat-

hordozhatóság 

Tiltako-

zás 

Hozzájárulás 

visszavonása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 

kötelezettség ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 

érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Közfeladat, 

közhatalmi 

jog. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog (Infotv 14. § a), GDPR 13-14. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. E jog kapcsán az 

Adatkezelőt terheli a tájékoztatás kötelezettsége, amelyet – többek között – a 

jelen dokumentummal is teljesít. 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

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 az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést 

kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő 

garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 
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Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike 

megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más 

műveletet az adattal ne végezzen. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, 

hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve 

jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 

technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
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ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés 

és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak . 

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás 

kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő 

postai (1138 Budapest, Váci út 186.) vagy e-mail-es elérhetőségre 

(ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu) küldött nyilatkozattal 

tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított 

legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a 

szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, 

valamint jogszabályban foglaltak alapján.  

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

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

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további 

információért keresse fel az alábbi honlapot: 

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes 

bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: 

https://birosag.hu/birosag-kereso 

 

Lezárva: 2020. november hó 22. napján 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html


Adatkezelő: Autó Titán Kft., székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., képviseli: Széles Tamás 
ügyvezető, e-mail cím: ertekesites@toyotatitan.hu, szerviz@toyotatitan.hu, 

munkafelvetel@toyotatitan.hu, alkatresz@toyotatitan.hu, tel.: 42/501-371/111 mellék, 42/501-

371/221 mellék, 20/244-2574. 

A VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK TÁJÉKOZTATÓI 

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. A papír alapú adatkezelési tájékoztatást megértettem, tudomásul vettem: 

   

 

 

Keltezés Olvasható név Olvasható lakcím Aláírás 

 

 

42/42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


