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I. BEVEZETÉS 

A FABERLAND Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai 
elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Adatkezelő által fenntartott, 
www.faberland.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló 
adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának 
jellemzőit mutatja be.  
A Tájékoztató a közzétételétől hatályos, annak módosítására az Adatkezelő egyoldalúan 
jogosult. A Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. 

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul 
az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

 

II. ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELŐ KAPCSOLATTARTÓJA  

 
Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének 
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.  
 

http://www.faberland.hu/
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II.1. Az Adatkezelő adatai:  
FABERLAND Kft. 
Cégjegyzékszám: 13-09-140149 
Székhely: 2119 Pécel, Pesti út 3. 
Adószám: 22926627-2-13  

II.2. Az Adatkezelő képviselője, elérhetőségei:  
Képviselő: Bálint Tibor vezető tisztségviselő 
Email címe: faberland@faberland.hu 

A cég telefonszáma: +36-70/677-72-70 
 
II.3. Adatfeldolgozók: 
Az adatkezelés kapcsán az adatkezelő igénybe veheti további vállalkozások segítségét az 
adatkezelési célok végrehajtásában. 
Ilyen esetben a közreműködő partner vállalkozás a személyes adatok kezelésében 
Adatfeldolgozóként vesz részt.  
„Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés 
szempontjából nem hoz döntéseket, továbbá nem az Adatfeldolgozó határozza meg az 
adatkezelés eszközeit. 
 

III. AZ ADATKEZELÉS HELYE, MÓDJA 

Az adatkezelés során igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai (a továbbiakban: 
Tárhelyszolgáltató): 
Név: Cloudways Ltd. 
Cím: 52 Pringvale, Pope Pius XII Street, Mosta, Malta 
Email: billing@cloudways.com,  
Telefonszám: +35635500106 
Az adatkezelés elérhetősége: https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy 
 
A jelen Tájékoztatóban megjelölt személyes adatoknak az a része, amely a számlázáshoz, 
könyveléshez szükséges, az Adatkezelő székhelyén található irattárban papír alapon, 
illetőleg elektronikusan az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközökön, 
szervereken kerül tárolásra.  

Az adatok tárolásának helyéről és módjáról az egyes adatkezeléseknél ad részletes 
tájékoztatást az Adatkezelő. 
 

IV. AZ ADATKEZELŐNEK A HONLAPPAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ 
EGYES ADATKEZELÉSEI 

 
Jelen Tájékoztatóban azon adatkezelésekről találhat tájékoztatást, melyekben az 
Adatkezelővel kapcsolatban álló természetes személyek érintettek lehetnek a Honlappal 
összefüggésben, melyek a következők: 

 

mailto:faberland@faberland.hu
mailto:billing@cloudways.com
https://www.cloudways.com/en/terms.php#privacy
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- A Honlap látogatása során kezelt adatok1  
- Hírlevélre történő feliratkozás 
- Közösségi weboldalakon (facebook) az Adatkezelő felületeinek kedvelőire vonatkozó 

adatkezelés 
- Sütikezelés a Honlapon 

 
IV.1. A HONLAP LÁTOGATÁSA SORÁN KEZELT ADATOK 
Az Adatkezelő honlapján, az erre rendszeresített kapcsolatfelvevő felület („Kapcsolat” 
vagy „Ajánlatkérés”) kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogató 
felhasználók, illetve az Adatkezelő ügyfelei felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

Adatkezelés célja Kapcsolatfelvétel 
Kezelt adatok köre Név, ímél cím, telefonszám, cég/intézmény 

neve 
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján az érintett hozzájárulása 
A személyes adatok tárolása (megőrzése) 
időtartamának meghatározási szempontja 

Az adatkezelés a felhasználó 
hozzájárulásának visszavonásáig történik. 
A hozzájárulást a faberland@faberland.hu 
ímél címre küldött üzenetben bármikor 
vissza lehet vonni. Írásbeli kérelemre az 
adatok törlésére azonnal sor kerül. 

Adatkezelés módja Elektronikus; Tárhelyszolgáltató2 
Adat forrása Érintettől felvett adat 
Automatizált döntéshozatal és 
profilalkotás 

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált 
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást. 

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló 
személyek, valamint az Adatkezelő 
esetleges adatfeldolgozói. 

Adatfeldolgozók Tárhelyszolgáltató3, Webfejlesztő cég4 
Adattovábbítás harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére 

Adattovábbítás harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére nem történik. 

 

IV.2. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS 

A Honlapon az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek 
segítségével bármely Érintett elektronikus levelet kap és így nyomon követheti a Honlapon 
megtalálható szakcikkeket, híreket, és első kézből kaphat értesítést az aktuális ajánlatokról. 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

 
1 A FABERLAND Kft. által kezelt egyéb weboldalak adatkezelési tájékoztatói az adott weboldalakon találhatóak meg. 

2 lásd III. pont 

3 lásd III. pont 

4 Az irányadó szerződések és jogszabályok alapján a fenti személyek pontos nevéről kérésre adunk tájékoztatást! 
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XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a értelmében hírlevél kizárólag az Érintett 
előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. 
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyen leiratkozhat a hírlevelek 
küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással 
vagy az Adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel (ímélben vagy postai úton). Ebben 
az esetben az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. 

Adatkezelés célja Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás megküldése, 
marketing célú megkeresés 

Kezelt adatok köre név, ímél cím 

Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján az érintett hozzájárulása 

A személyes adatok tárolása (megőrzése) 
időtartamának meghatározási szempontja 

Az adatkezelés a felhasználó 
hozzájárulásának visszavonásáig történik. A 
hozzájárulást a faberland@faberland.hu ímél 
címre küldött ímélben, vagy a hírlevélben 
szereplő linkre kattintva bármikor vissza 
lehet vonni. 

Adatkezelés módja Elektronikus módon- Mailerlite 
info@mailerlite.com, 
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-
policy, 

Automatizált döntéshozatal és 
profilalkotás 

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált 
döntéshozatalt és nem végez profilalkotást. 

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló 
személyek, valamint az Adatkezelő 
esetleges adatfeldolgozói. 

Adatfeldolgozók Mailerlite; 
webfejlesztő cég5 

Adattovábbítás harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére 

Adattovábbítás harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére nem történik. 

 
  

IV.3. KÖZÖSSÉGI WEBOLDALON (FACEBOOK) AZ ADATKEZELŐ FELÜLETEINEK 
KEDVELŐIRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 
Kezelt személyes adatok köre 
 

a fenti közösségi oldalon regisztrált neve, 
illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

Személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 
rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 
személyes adatai kezeléséhez a közösségi 
oldalon. 

A személyes adatok tervezett kezelésének 
célja 

A közösségi oldalon, a webshop/ egyes 
tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, 
vagy magának a weboldalnak a megosztása, 

 
5 Az irányadó szerződések és jogszabályok alapján a fenti személyek pontos nevéről kérésre adunk tájékoztatást! 

 

mailto:info@mailerlite.com
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
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illetve lájkolása. 
A személyes adatok tárolása (megőrzése) 
időtartamának meghatározási szempontja 

Az adatkezelés a felsorolt közösségi 
oldalon valósul meg, így az adatkezelés 
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési 
és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal 
szabályozása vonatkozik. Az adatok forrásáról, 
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 
jogalapjáról a fentebb felsorolt közösségi 
oldalak(ak) címén (címein) tájékozódhat az 
érintett. 

Adatkezelés módja Az adatkezelés a fenti közösségi 
oldalon valósul meg, így az adatkezelés 
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak 
szabályozása vonatkozik. Az adatok forrásáról, 
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 
jogalapjáról a fentebb felsorolt közösségi 
oldalak(ak) címén (címein) tájékozódhat az érintett. 

Automatizált döntéshozatal és 
profilalkotás 

Az adatkezelés a felsorolt közösségi 
oldalon valósul meg, így a profilalkotásról illetve az 
átadás módjáról, és jogalapjáról a fentebb felsorolt 
közösségi oldalak(ak) címén (címein) tájékozódhat 
az érintett. 

Kik ismerhetik meg a személyes 
adatokat? 

Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló 
személyek, valamint az Adatkezelő esetleges 
adatfeldolgozói. 

A kezelt személyes adatok továbbítása 
vagy tervezett továbbítása esetén az 
adattovábbítás köre 

Az adatkezelés a fenti közösségi 
oldalon valósul meg, így az adatkezelés 
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak 
szabályozása vonatkozik. Az adatok forrásáról, 
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 
jogalapjáról a felsorolt közösségi oldalak(ak) címén 
(címein) 
tájékozódhat az érintett. 

 
Facebook  
(https://www.facebook.com/privacy/explanation) 

 
Adattovábbítás harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére 

Az adatkezelés a fenti közösségi 
oldalon valósul meg, így az adatkezelés 
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 
módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak 
szabályozása vonatkozik. Az adatok forrásáról, 
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 
jogalapjáról a felsorolt közösségi oldalak(ak) címén 
(címein) 
tájékozódhat az érintett. 
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IV.4. SÜTIKEZELÉS A HONLAPON 

Honlapunkon sütiket (más néven: cookie) használunk, hogy megkülönböztessük Önt 
webhelyünk többi felhasználójától. Mindez abban segít, hogy jó élményt nyújtsunk Önnek, 
amikor honlapunkat használja, és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a Honlapot. 

IV.4.1. Mi az a süti? 

A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket a felkeresett webhelyek helyeznek el az Érintett 
számítógépén, telefonján és más eszközén. Ezeket széles körben használják a weboldalak 
működése vagy hatékonyabbá tétele érdekében, valamint a webhely tulajdonosai számára 
történő információszolgáltatás érdekében.  

IV.4.2. Milyen sütiket használunk a Honlapunkon és miért? 

Az alábbi táblázatban ismertetjük a weboldalon használt sütiket és hogy miért és mennyi 
ideig használjuk őket. 

Süti elnevezése Típusa Részletek Lejárati idő 

Statisztikai sütik A statisztikai sütik segítenek a webhelytulajdonosoknak megérteni, 
hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyekkel, 
anonim módon gyűjtve és jelentve információkat. 

_ga Google Analytics 

 

A süti a látogatói, 
munkamenet-, 
kampányadatok 
kiszámítására és a 
webhely használatának 
nyomon követésére 
szolgál a webhely 
elemzési jelentéséhez. 
A sütik névtelenül 
tárolnak információkat, 
és véletlenszerűen 
generált számot 
rendelnek az egyedi 
látogatók 
azonosításához. 

2 év 

_gid 

 

Google Analytics 

 

Arra használják, hogy 
információkat tároljon 
arról, hogy a látogatók 
hogyan használják a 
webhelyet, és segít 
létrehozni egy elemző 
jelentést a webhely 
teljesítményéről. Az 
összegyűjtött adatok, 
beleértve a látogatók 
számát, a forrást, 
ahonnan érkeztek, és a 

1 nap 
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névtelen formában 
megtekintett oldalakat. 

Marketing sütik A marketing sütiket a webhely látogatóinak nyomon követésére 
használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg, 
amelyek relevánsak és vonzóak az egyes felhasználók számára, és 
ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők 
számára. 

_gcl_au Google Adsense A Google AdSense 
használja a hirdetések 
hatékonyságának 
kísérletezésére a 
szolgáltatásaikat 
használó webhelyeken. 

3 hónap 

_fbp 

 

Facebook Ezt a sütit a Facebook 
úgy állította be, hogy 
hirdetést jelenítsen 
meg, amikor a 
Facebookon vagy a 
Facebook hirdetések 
által működtetett 
digitális platformon 
van, miután 
meglátogatta ezt a 
webhelyet. 

3 hónap 

_gat_UA-XXXXXXX-
X 

Google Analytics Ennek a sütinek a célja, 
hogy minden látogató 
számára egyedileg 
azonosítható 
azonosítót tárol. Ennek 
a sütinek a nevében a 
számok mindig 
változóak, mert az 
xxxxxxx-x-t a Google 
Analytics a 
szolgáltatást használó 
ügyfél egyedi 
azonosítója.  

1 perc 

 

IV.4.3. Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket? 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását, amely általában 
a Böngészőben a Beállításoknál az Adatvédelem és biztonság menüpont alatt tehető meg.  

A legtöbb Böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában 
megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden 
alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretné-e a sütiket engedélyezni vagy 
nem.  
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V. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI  

Az ügyfeleket e tájékoztatóban szereplő adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik 
meg:  

- a tájékoztatáshoz való jog,  
- a hozzáférési jog,  
- a helyesbítéshez való jog,  
- az adatkezelés korlátozásához való jog,  
- a tiltakozáshoz való jog.  

 
Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az 
adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog 
nem illeti meg az ügyfeleket.  
 
V.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 
Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikke által 
meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. Abban az esetben, ha a 
rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adat 
megszerzését minden esetben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja 
elő.  
 
V.2. HOZZÁFÉRÉSI JOG 
Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 
visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával 
összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.  
 
 
V.3. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG  
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.  
 
 
V.4. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül:  
▪ az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  
▪ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  
▪ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy 
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▪ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

 
 
V.5. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG  
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes 
adatát nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy 
a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő tájékoztatja az 
adatkezelés jogalapját képező jogszabályi rendelkezésről.  
 
VI. JOGORVOSLATOK RENDJE  

VI.1. PANASZ BENYÚJTÁSA A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ 

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

A hatóság elérhetősége:  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefon: +3613911400  
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  
Honlap: www.naih.hu 
 

VI.2. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDÍTÁSA  

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése 

során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása 

törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A 

jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a 

bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. További 

információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek 

 

VI.3. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS SÉRELEMDÍJ 

Azaz hogyan felel az Adatkezelő, ill. Adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén? 

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek, mint az érintettnek kárt okozott, akkor a 

kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az 

adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni 

hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek
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követelhet. A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben 

érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben 

csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű 

utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel. 

 

VII. ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KEZELÉSE  

 
A GDPR rendelet alapján „Adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden 
olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe 
kerülhetnek.  
Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti 
hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve.  
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VIII. AZ ADATKEZELÉSEK KAPCSÁN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 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 (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv 

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv 

 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv

