
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ   

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 

Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 

[GDPR] 2018. május 25. napjától hatályos rendelkezéseinek az alábbiak szerint teszünk eleget  

Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat [Szabályzat] célja, hogy a MonApp Kft. (székhely:6720 

Szeged, Károlyi u.4., adószám:26300829-2-06, e-mail: monapp2018@gmail.com) [Adatkezelő] által, 

illetőleg az általa üzemeltett honlapján, weboldalán tárolt személyes adatok kezelésével, 

felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél történő regisztrációval vagy az adatok 

törlésével kapcsolatosan tájékoztassuk az érintetteket.  

Alábbiak alapján az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli: név, e-mail cím, rendelési 

adatok.  

Legfontosabb fogalmak:  

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából 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 rögzítése,  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó 

döntéseket hozza illetve végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges.  

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 

[Érintett] kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.  

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:  

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy azt törvény vagy 

- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete 

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

vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat a szolgáltató az általa nyújtott 

szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, 

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

valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli.  

Különleges adatot az Adatkezelő az Érintett önkéntes, kifejezett és egyértelmű-, valamint szabad 

akaratából megadott esetben és konkrét célból-, a szerződés teljesíthetősége érdekében és a 

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges esetben, ill. megelőző 

egészségügyi célból kezel.  



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

nyilvánosságra hozatalát, de minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett 

hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell 

vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből 

származó ellenértékek számlázása céljából kezeli az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a ellenérték 

meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás 

igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató a fentieken 

felül a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató a szolgáltatás 

igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe 

vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is 

kezeli, s ehhez az igénybe vevő regisztrációja útján kifejezetten hozzájárult.  

Az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően 

és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása 

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

tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelt adatoknak e célból való adatkezelését az igénybe 

vevő megtilthassa. Az igénybe vevő regisztrálásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatóval 

együttműködő más szolgáltatók (továbbiakban: harmadik fél) részére adatait a szolgáltató átadja 

mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére maga a szolgáltató is jogosult. Amennyiben a 

szolgáltató adatkezelési joga valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.  

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

szolgáltató biztosítja, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely 

adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel.  

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

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

szolgáltatásunk teljesítése céljából, és e szabályzat szerinti feltételek mellett kérjük "kötelező" 

jelleggel megadni a szükséges és elégséges adatokat. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az 

adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése 

nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem 

megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.  

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

hozzájárulását adta ahhoz, hogy részére a szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön a részére. E 

hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen 

visszavonhatja. Ebben az esetben a nyilatkozó adatait a jogszabály által előírt, meghatározott 

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

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

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

társadalommal összefüggő szolgáltatás felhasználásával történő küldésének megtiltása iránti igényét 

bejelentheti.  

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

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

regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.  



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

kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen értesíti honlapjának 

látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő portáljának egész 

területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos 

gyakorlatot tükrözi.  

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

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

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

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

kezeléséhez.  

Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges 

lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati 

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

adatkezelés) során.  

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, melyet 

belső szabályzat rögzít és amelyet a GDPR alapelveinek teljes körű figyelembe vételével alakítunk ki.  

16 éven aluli fiatalkorú személyek, személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény abban az 

esetben lehetséges, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más 

törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll az Adatkezelő rendelkezésére. Ilyen felhatalmazás 

hiányában fiatalkorúak személyes adatait nem rögzítjük.  

Cookie-k (Sütik): 

 A sütik feladata 

• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online 

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

• megkönnyítik a weboldal használatát; 

• minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit 

(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban 

elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 

látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

 

 Munkamenet cookie-k: 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék 

a www.novoca.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az 

ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző 

bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt 

más eszközről. 

 

 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): 

http://www.novoca.hu/


A  novoca.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google 

Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával kummulált információkat gyűjt azzal 

kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének 

és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató 

számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg 

a látogató nem törli őket. 

 

Érintettek jogai:  

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve törlését.  

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, 

közérthető formában megadni a tájékoztatást.  

A valóságnak meg nem felelő adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.  

A személyes adatot törölni kell, ha: 

a) kezelése jogellenes,  

b) az érintett kéri,  

c) az hiányos vagy téves (és ez nem korrigálható)  

d) az adatkezelés célja megszűnt,  

e) vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,  

e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.  

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:  

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,  

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik. 

 

A tiltakozás jogát jogszabály lehetővé teszi.  

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak 

eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő 

köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az 

adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni 

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az 

adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - 

bírósághoz fordulhat.  



Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.  

Adatvédelmi hatósági eljárás: 

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: 0613911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Szeged, 2018.június 29.  


