A NAK TechLab Inkubációs Program 2021
Adatkezelési tájékoztató
a természetes személyek adatai kezelésére vonatkozóan
Hatályos: 2021.06.30.
1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Telefon: +36 80 900 365
E-mail cím: naktechlab@nak.hu
Honlap: https://www.naktechlab.hu
2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu
3. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Önre” vagy „Érintettre”) vonatkozó
bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
NAK TechLab Inkubációs Program 2021: A NAK TechLab Inkubációs program 2021 célja, hogy a
leginnovatívabb megoldások megtalálják helyüket a hazai agrárszektorban és élelmiszeriparban, ezáltal
versenyképesebbé, fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá téve az iparágat és a piacot. A három hónapos
programba bevont piaci szereplők kiemelkedő szerepvállalása megteremti a gyakorlatias és valós piaci problémák
azonosítását, ezzel biztosítva a fejlesztések piac orientáltságát. A programra való jelentkezés határideje: 2021.
augusztus 15.
A résztvevő startupok üzleti képzések, intenzív workshopok során, valamint agráripari, üzletfejlesztési és
nagyvállalati mentorokkal dolgozva hozhatják lendületbe fejlesztésüket.
Az inkubációs folyamatot a Demo Day zárja a harmadik hónap végén, ahol a sikeres projekteket bemutatjuk az
agrárium döntéshozói számára, így akár más vállalatokkal és befektetőkkel is kapcsolatba kerülhetnek a startupok.
Jelen adatkezelési tájékoztató a NAK TechLab Inkubációs Program 2021 (a továbbiakban: Program)
keretében a NAK által üzemeltetett http://naktechlab.hu/ weboldalon történő és a programra való
jelentkezést szolgáló http://naktechlab.hu/jelentkezes felületen történő jelentkezés során megadott
személyes adatokkal végzett adatkezelési műveletekre, valamint a Program keretében tartott
rendezvényekre vonatkozik.
Ön a weboldalon a Programra jelentkezéssel az alábbi adatok kezeléséhez járul hozzá az alábbi célból jelen
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint:

1.
2.
3.
4.
5.

Adatai

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Név
Cég esetében
kapcsolattartó neve
E-mail cím
Telefonszám
Bemutatkozó adatok:

A) A név, kapcsolattartó neve, e-mail cím,
és telefonszám elkérésének a célja, az
érintettel való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás, az érintett azonosítása.

A
természetes
személy
jelentkező neve és elérhetősége
kezelésének és a C) pontban
foglalt célból kezelt személyes
adatok kezelésének jogalapja a

6.

A Programba regisztrált
ötletre/termékre,
vállalkozásra vonatkozó
bemutatkozó adatok és
a kifejtős kérdések
során megadott
válaszok
A Program
megismerésére
vonatkozó információ
(Honnan hallottál a
programból?)

A név, kapcsolattartó neve, e-mail cím,
telefonszám,
bemutatkozó
adatok
elkérésének a célja a Programban való
részvétel, az ötlet/termék értékelése.
B) A Program megismerésére vonatkozó
információ elkérésének célja az, hogy a
későbbiekben is megfelelő felületeken
tudja a NAK a Programot, vagy hasonló
programjait népszerűsíteni, hogy minél
több olyan személyhez jusson el a felhívás,
aki
a
programokon
részvételben
ténylegesen érdekelt lehet. A Program
megismerésére vonatkozó információkat a
NAK anonimizáltan, személyhez nem
köthetően összesíti és kezeli tovább.
C) Név és e-mail cím kezelésének a célja,
hogy a NAK direkt marketing hírlevelet
küldjön elektronikus levél útján annak az
érintettnek, aki ehhez külön kifejezett
nyilatkozattal hozzájárult. A direkt
marketing
megkeresésekhez
adott
hozzájárulás semmilyen formában nem
kötelező és nem jelent sem előnyt, sem
hátrányt a Programban való részvétel
szempontjából.

7.

IP cím

A
jelentkezésre
szolgáló
felület
automatikusan rögzíti az Ön IP címét
adminisztratív és jogi célok támogatása
érdekében, pl. csalás megelőzésére
szolgáló szűrés, biztonsági és védelmi
célok.

a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján az érintett
önkéntes, megfelelő előzetes
tájékoztatáson
alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor,
amely nyilatkozat tartalmazza
az
érintett
kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az
általa közölt személyes adatai
felhasználásra kerüljenek.
A céges kapcsolattartó nevét,
illetve elérhetőségét a NAK a
Programban résztvevő cég jogos
érdekében veszi át és kezeli a
célhoz szükséges
mértékben és ideig a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján.
Ezen
adatok
közérdekből
nyilvános
adatok
üzleti
kapcsolattartási céllal, mivel
jogszabály alapján különböző
nyilvános
adatbázisokban
szerepelnek.
A Program megismerésére
vonatkozó információkat a
NAK jogos érdeke alapján kéri
el, a B) pontban megjelölt
célból.
Az adatkezelés jogalapja a
GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerint, a
NAK Programra való
jelentkezésre alkalmas felület
működtetésével kapcsolatos
jogos érdeke.

A hozzájárulás A) pontban jelölt célból megadásának megtagadása esetén nem tud részt venni a Programban. A
hozzájárulás C) pontban jelölt célból megadásának megtagadása esetén a NAK nem küld hírlevelet.
Ön a Program keretében tartott rendezvényeken részvétellel az alábbi személyes adatai kezeléséhez járul hozzá:
Adatai

1

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

8. A Program üzleti
képzésein, a program
keretében tartott
intenzív workshopon,
illetve a Demo Dayen, valamint egyéb
rendezvényein készült
fénykép- és videó
felvételek
9. Név
10. Egyéb személyes
interjú során
megadott adatok

A fénykép- és videó felvételek
elkészítésének célja a Program
megvalósulásának
megörökítése, későbbi hasonló
rendezvények és az Adatkezelő
tevékenységének promótálása, a
rendezvényről
készült
multimédiás
tartalom
(összefoglaló
film/videó/reklámanyag)
előállítása.
Az elkészült fénykép, videó
felvételek és interjú során
megadott adatok, akár az érintett
neve
feltüntetésével,
akár
anélkül
honlapon,
kiadványokban és közösségi
felületeken (pl.: Facebook,
Instagram, Linkedin, Youtube)
is közzétételre kerülhetnek.

Az adatok kezelése a GDPR2 rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontján alapul, azaz a személyes
adatok kezelésére az érintett önkéntes, megfelelő
előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza
az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy
az általa közölt, illetve róla készült személyes
adatok felhasználásra kerüljenek.
A képmás és a hangfelvétel elkészítéséhez (így
a fénykép- és videó felvétel elkészítéséhez) és
felhasználáshoz
az
érintett
személy
hozzájárulása szükséges, nincs szükség az
érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez
és az elkészített felvétel felhasználásához
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés
esetében (a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 2:48.§-a alapján). Ebben az
esetben az adatkezelés jogalapja a NAK és a
nyilvánosság jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján (a nyilvánosság
tájékoztatásához és a tájékozódáshoz fűződő
közérdek).

A hozzájárulás megadása hiányában a NAK nem tud a nyertessel, résztvevővel interjút készíteni, ezzel is
népszerűsítve a nyertes, résztvevő munkáját.
4. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelés céljának
megszűnéséig kezeli.
A hozzájárulását az érintett a NAK naktechlab@nak.hu e-mail címére küldött elektronikus levelében vagy a NAK
részére a 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. címre küldött, az érintett beazonosítására alkalmas postai levéllel
bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás visszavonása iránti kérelmet
megelőző adatkezelés továbbra is jogszerű marad.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a http://naktechlab.hu/jelentkezes weboldalon
keresztül regisztráló által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő köteles a
weboldalon keresztül regisztráló regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni,
ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a
lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.
5. A kezelt személyes adatok köre és forrása, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta
rendelkezésére
Az Ön által, vagy a kapcsolattartói adatok esetében az Önt foglalkoztató cég/szervezet által rendelkezésre bocsátott
adatokat kezeljük.
6. Profilalkotás
Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat a Felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes
2

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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz vagy viselkedéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják.
A NAK nem végez profilalkotást a személyes adatok kezelése során.
7. Adatfeldolgozók, és a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel):
-

-

-

-

A NAK a Programra történő regisztrálásra kialakított felület informatikai működtetése céljából a
SurveyMonkey Europe UC (székhely: 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin
4, Ireland, adószám: IE 3223102GH) szolgáltatásait veszi igénybe, az adatfeldolgozó által alkalmazott
adatvédelmi
rendelkezések
ezen
a
honlapon
elérhetőek:
https://www.surveymonkey.co.uk/mp/legal/terms-of-use/#EU-two, az adatkezelési tájékoztató pedig
ezen a linken: https://www.surveymonkey.co.uk/mp/legal/privacy/
A SurveyMonkey Inc. esetében az alábbi felületen találhatóak az adatfeldolgozóval szemben az alábbi
oldalon az EU 2.4 SurveyMonkey Obligations, 2.5 SurveyMonkey sub-processors, EU 2.6 Liability, EU
2.7 Security Measures, EU 2.8 Audits, EU 2.9 International Transfer, EU 2.10 Liability for Data
Processing fülek alatt jelölt kötelezettségeket követeli meg, amelyek biztosítják az érintetti jogok
gyakorlását: https://www.surveymonkey.co.uk/mp/legal/terms-of-use/#EU-two. Így többek között a
Survey Monkey a NAK dokumentált utasításai jár el, a GDPR szabályaival összhangban, biztosítva a
továbbított személyes adatok bizalmas kezelését.
A NAK a http://naktechlab.hu/ weboldal létrehozatala során a wix.com (40, Ha’namal street, Tel Aviv,
Israel) cookie
szolgáltatásait vette igénybe. Az adatfeldolgozói megállapodás itt elérhető:
https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users;
a
felhasználási
feltételek
itt
elérhetők:
https://www.wix.com/about/terms-of-use. A Wix megfelel az ISO 27001-es szabvány előírásoknak és az
ISO 27018-es szabvány előírásainak (https://support.wix.com/en/article/security-of-wixs-billingservices-and-pci-compliance).
A fénykép és videó felvételek elkészítése során a NAK külső vállalkozókat/vállalkozásokat igénybe venni
jogosult.
A NAK a Program lefolytatása során a Design Terminál Nonprofit Kft. (székhely: 2800 Tatabánya,
Stúdium tér 1., e-mail cím: contact@designterminal.hu, honlap: https://designterminal.org/hu/fooldal/)
szolgáltatásait veszi igénybe. A Design Terminál Nonprofit Kft. a program eseményeiről közvetlenül
tájékoztathatja a Programba jelentkezőket, velük a közvetlen kapcsolatot felvenni jogosult, segít
előkészíteni a startupokat egy potenciális fejlesztési programra.
A NAK a http://naktechlab.hu/ weboldal működtetése során a Google Analytics alkalmazást használja,
amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása.

Egyéb címzett (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e):
-

-

-

A NAK a Program céljának megfelelően jogosult harmadik személyeknek, mentoroknak, befektetőknek
átadni anonimizált bemutatkozó adatait. A Program keretében személyes adatai megadására kizárólag az
érintett maga lesz jogosult a Program keretében tartott rendezvényeken.
A fényképek és videók és egyéb adatok a NAK és NAK partnerek honlapján, a
https://www.naktechlab.nak.hu weboldalon, egyéb közösségi média felületeken (pl. Linkedin, Facebook,
Instagram), egyéb papír alapú kiadványokon közzététellel harmadik személyek számára megismerhetővé,
letölthetővé, elérhetővé válnak.
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes
adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős
hatósági döntés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt
Adatkezelő nem tehető felelőssé.
8. Adattovábbítás EU-n, EGT-n kívüli országba

Adatkezelő EU-n, EGT-n kívüli országban letelepedett adatfeldolgozók részére továbbítja. A GDPR
rendelkezéseinek megfelelést szolgáló garanciák a 7. pontban jelölt linkeken elérhetők. Izrael esetében az Európai
Bizottság
megfelelőségi
határozatot
hozott,
amely
elérhető:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=EN
9. Jogai gyakorlása
Adatkezelő az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de
legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Adatkezelő
szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt további
két hónappal meghosszabbíthatja.
Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Adatkezelőhöz címzett, az Ön azonosítására alkalmas
formában jogosult benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére.
A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén a leiratkozás gombra kattintva lehetséges, a hírlevéllel
kapcsolatos érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelemmel a hírlevelet küldő Adatkezelőt tudja felkeresni,
amely a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés során önálló adatkezelőnek minősül.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Design Terminál hírlevelére feliratkozása esetén a Design Terminál Nonprofit Kft.
önálló adatkezelőnek minősül e-mail címe és neve e célból való felhasználása vonatkozásában. A Design Terminál
Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóját ezen a linken találja: https://designterminal.org/hu/adavedelmiiranyelvek/
A határidő meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
10. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai
10.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Adatkezelő milyen személyes adatait;
milyen jogalapon;
milyen adatkezelési cél miatt;
mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
az Adatkezelő kinek,
mikor,
milyen jogszabály alapján,
mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat
a NAK rendelkezésére);
az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles
meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek
érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének
azonosításához kötött. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére rendelkezésére bocsátja,
azonban azért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

10.2. A helyesbítéshez való jog
Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely
személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni
tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Adatkezelő.
10.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő
zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés
biztosításával) amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza
az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és Ön 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
- Ön 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 Ön jogos
indokaival szemben).
A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
10.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a NAK a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia,
hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.5. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes
adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-

a személyes adatra már nincs szűkség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs
más jogalap;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:
-

személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlés iránti kérelem beérkezését megelőzően közzétett fényképeket, videó felvételeket és egyéb adatokat, az
Adatkezelő által nem ismert és nem befolyásolt személyek megismerhetik és letölthetik. Az adattörlési kérelmet
megelőzően kiadott papír alapú kiadványok és újságmegjelenések, amelyek személyes adatát tartalmazzák nem
hívhatók vissza.

A törléshez való jog a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a .a hozzájárulás visszavonása esetén
megilleti:
Az érintett a meghatározott célból történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
10.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa
az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített
változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az adatkezelés jogalapja
önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
11. Jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi
követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.
Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a
Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
12. Adatbiztonság
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, a
megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és a
sérülés ellen.
Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt adatok pontosak, naprakészek legyenek, valamint
azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő
alkalmazásában adatkezelést végző munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként
megőrizni. Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön
adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az
Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai ismerhetik meg. A munkatársak az egyes adatokat vagy az
adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítják, és megtesznek minden biztonsági intézkedést
annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés,
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető
a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a
felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.)
függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre,
szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől
megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
12. A NAK adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást a http://www.nak.hu/adatvedelem címen
közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzat tartalmazza. Kérjük, hogy az adatkezeléshez
adott hozzájárulását kizárólag a szabályzat rendelkezéseinek ismeretében adja meg.

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban
meghatározott jelentéssel bírnak, amely szabályzat a GDPR rendelet rendelkezéseinek megfelelést szolgálja.
13. Záró rendelkezések
Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja.
Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a http://www.naktechlab.hu/ honlapon, az esetleges
módosításokról is ezen a honlapon kap tájékoztatást.
A weboldalon használt sütikre vonatkozóan a http://naktechlab.hu/ honlapon közzétett Süti Kezelési
Szabályzatban talál részletes további tájékoztatást.

