
1 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül 

 

Jelen adatvédelmi – adatkezelési tájékoztató célja, hogy a ZALAERDŐ Zrt. (mint Adatkezelő) 
honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél 
való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket. 

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője  

Név: Zalaerdő Erdészeti Zártkörően Működő Részvénytársaság  

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.  

Törvényes képviselő: Rosta Gyula vezérigazgató (vezerigazgato@zalaerdo.hu) 

3. Fogalmak 

 adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége, 
 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi; 

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

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

 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 

 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik; 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges; 

 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 
lehetetlenné tétele; 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 
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 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

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

 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
 regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító 

adatok megadása az adatkezelő részére; 
 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető 
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy 
több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 
tényező alapján azonosítani lehet; 

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

2. A kezelt adatok meghatározása:  

A www.zalaerdo.hu weboldalon keresztül érdeklődő neve, telefonszáma, e-mail címe. 

3. Az adatkezelés célja:  

Kapcsolatfelvétel a vadászati szolgáltatások értékesítése érdekében. 

4. Az adatkezelés jogalapja:  

Az érintett hozzájárulása (az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 
számú rendeletének 6. cikk (1) a) pontján alapul)  

5. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:  

Ez esetben kapcsolatfelvételre nem kerül sor  

6. Az adattovábbítás:  

Az adatok továbbítására nem kerül sor  

7. A személyes adat kezelésének időtartama:  

Az adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor  

8. Tájékoztatás az érintett jogairól  

Az érintett jogosult arra, hogy,  

- az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 
ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.  

- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 
adatokat.  

- kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az 
adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje  

- kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha o az érintett vitatja a személyes adatok 
pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,  
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o az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  

o az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  

o 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.  

- a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 
körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 
bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon 
történik.  

- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  

- ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

9. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:  

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. 

10. Adatok tárolása, adatbiztonság  

A ZALAERDŐ Zrt. az adatokat a saját számítástechnikai eszközein és papíralapon tárolja, a 
székhelyén tárolja. A ZALAERDŐ Zrt. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy 
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető 
legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a 
jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a ZALAERDŐ Zrt. a technika mindenkori 
fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

11. Hatósághoz fordulás joga:  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Zalaegerszegi Törvényszék elérhetősége: 8900 
Zalaegerszeg, Várkör u. 2.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül 
jár el.  

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 
06 1 391-1400 Fax: 06 1 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: 
http://www.naih.hu  

12. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége  

A ZALAERDŐ Zrt. teljes adatvédelmi szabályzata a cég székhelyén érhető el. 

 


