
Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat  

A Gyöngyös Város Önkormányzata számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre 
bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Cégünk a 
felhasználók személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és teljes körűen kezeli. 
Gyöngyös Város Önkormányzata és Mátra Party Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, 
gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja 
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre 
juttatásához szükségesek. 

1. Értelmező rendelkezések: 

A jelen szabályzat alkalmazásában:  

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a 
továbbiakban: érintett) 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;  

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;  

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

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

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az 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;  

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

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;  

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

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő 
korlátozása céljából;  

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

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;  

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;  



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;  

különleges adat:  

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más 
világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 
az eg0észségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat  

2. Az adatkezelő adatai: 

Név:    Gyöngyös Város Önkormányzata 
Adószám:  15729370-2-10 
Székhely:    3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 
 

3. Adatfeldolgozók: 

Név:    Mátra Party Kft. 
Adószám:  12336757-2-43 
Székhely:    1121 Budapest, Rege út 8-10. 1. emelet 25.. 
 
Név:    Tex and Co Network Kft. 
Cégjegyzékszám:   01 09 305406 
Székhely:    1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169./ F213Q03. 
Adószám:  26164926-2-42 
 
Név:    SIX Payment Services (Europe) S.A. 
Székhely:    10, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg 
Email:   dataprotection.europe@six-payment-services.com 

4. Adatkezelési alapelvek: 

Az Adatkezelő személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel. Az Adatkezelő 
adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen 
szabályzat rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és 
maradéktalanul érvényesüljenek. Az Adatkezelő a regisztráció során megadott és a honlapon keresztül megkötött 
szerződések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülő adatokat a jelen szabályzatban meghatározott 
célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezeli.  

 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes 
adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem 
adjuk át. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 1992. évi LXIII. Törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
 1992. évi LVI. Törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvánosságáról 
 1995. évi CXIX. Törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 
 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 Az 1992. évi LXIII. tv-nek megfelelően az Üzemeltető a weboldalán történt megrendelés folyamán 

rögzített személyes adatokat 
 bizalmasan kezeli, és semmilyen célból nem adja ki harmadik fél számára, kizárólag addig tárolja, amíg az 

adatok közlője adatainak törlését írásban, e-mailen nem kéri. 



 nem használja fel közvetlen üzletszerzést szolgáló reklámanyagok, ajánlatok, tájékoztatók küldésére. 
Kizárólag abban az esetben küld felhasználóinak és vásárlóinak ilyen jellegű üzeneteket, amennyiben 
hírlevél küldésére elektronikus úton kifejezetten felhatalmazták (Hírlevélre jelentkezés). A weboldal 
böngészése folyamán esetlegesen biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az 
Üzemeltető bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és a leiratkozás lehetősége minden kiküldött 
hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. 

 A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, 
látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt és 
alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k 
engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a 
böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy 
egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó 
böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül 
tárolásra. 

4. Regisztráció, az adatkezelés célja, kezelt adatok köre: 

4.1. A https://etkezes.mparty.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások előzetes regisztrációhoz kötöttek. 
Regisztráció nélkül a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére azonban nincs mód. A 
regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:  

 e-mail cím 
 név 
 osztály 
 szülő neve 
 szülő email címe 
 

 
4.2. A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel.  

4.3. A honlapon történő regisztrációval, a regisztráció megtörténtéhez szükséges adatok rendelkezésre 
bocsátásával - melynek módja a honlapon található regisztrációs űrlap kitöltése - az érintett hozzájárul ahhoz, 
hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása 
érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a 
szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezelje.  

 
5. Elektronikus hirdetések; hírlevelek: 

Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő elektronikus hirdetést és vagy hírlevelet 
küldjön. Amennyiben az érintett a továbbiakban nem kíván az Adatkezelőtől elektronikus hirdetést kapni, erre 
irányuló kérését elektronikus úton jelezheti az Adatkezelőnek, aki a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon 
belül eleget tesz az érintett kérésének.  

6. Az érintett jogai, a jogérvényesítés menete: 

6.1. A tájékoztatás joga: Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről, 
személyes adatai helyesbítését kérheti, továbbá kezelt adatainak törlését vagy zárolását kérheti. 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 tájékoztatás 
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az 



Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett 
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 
vezetett. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info tv. lehetővé teszi. Az 
Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az 
Adatkezelő az alapvető jogok biztosát évente értesíti.  

6.2. Az adatok helyesbítése, törlése: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő 
személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A személyes 
adatot törölni kell, ha:  

 kezelése jogellenes 
 az érintett és hatályos törvényben meghatározott módon - kéri 
 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény 

nem zárja ki 
 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt 
 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.  

6.3. Tiltakozási jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:  

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el  

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

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi  

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében 
döntést hozni, 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 Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve 
az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.  

6.4. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a Budapest Környéki Törvényszék határkörébe tartozik. A per 
- az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának 
figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 
történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett Info törvényben 
védett jogai megkövetelik.  

6.5. Kártérítés: Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 


