
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

- szerződéses jogviszony kapcsán történő személyes adatkezelésre vonatkozóan -  
 
A Adevinta Classified Media Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.; 
nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-926009, képviseli: 
Palocsay Géza ügyvezető, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jofogas.hu, 
továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja az Adatkezelőtől reklámok közzétételére 
irányuló szolgáltatást igénylő vagy ilyen szolgáltatás nyújtására az Adatkezelővel jogviszonyt 
létesítő érintetteket az Adatkezelő által folytatott adatkezelés részleteiről.  
 
Az Adatkezelő által folytatott személyes adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok 
vonatkoznak: 
 

§ GDPR: az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi 
Rendelete 

§ Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 

§ Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény. 

 
Az Adatkezelővel banner típusú reklámok közzétételére fennálló jogviszony, illetve ennek 
létesítése során az alábbi személyes adatkezelések történnek: 
 

I. Szerződés létrehozása  
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által, az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése, illetve 
fennálló szerződés teljesítése során megadott személyes adatait az Adatkezelő bizalmasan, a 
hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. 
 
Amennyiben Ön a Társaság által üzemeltetett valamely weboldalon keresztül vagy a Adevinta 
Classified Media Hungary Kft. más elérhetőségére elküldött üzenetében a Társaság 
szolgáltatásnyújtására vonatkozóan ajánlatot kér, akkor megadja nevét, cégét, telefonszámát, e-
mail címét. Az Adatkezelő az Ön jelentkezése során megadott személyes adatokat a megkeresés 
megválaszolásához, adott esetben ajánlatadásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 
 
Kezelt adatok köre: a szerződés előkészítése, tárgyalása és megkötése során a Megrendelő 
partner részéről eljáró természetes személy neve és kapcsolattartási adatai nem természetes 
személy Megrendelő esetén, természetes személy Megrendelő esetén pedig a természetes 
személy neve és kapcsolattartásra szolgáló adatai, így telefonszáma és e-mailcíme. 
 
Adatkezelés jogalapja: Nem természetes személy szerződéses partner esetén az adatkezelés az 
Adatkezelő és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy közöttük 
szerződés véglegesítésre és megkötésére sor kerüljön, annak tartalmáról a szerződő felek 
egyeztessenek, ezen folyamat során egymással kapcsolatot tartsanak. 
 
Természetes személy szerződéses partner esetén az adatkezelés jogalapja olyan szerződés 
előkészítése, amelyben az érintett az egyik fél, így az ilyen szerződés megkötését megelőzően 
szükséges lépések megtétele.  
 



Adatkezelés célja: szerződések létrehozása, szerződéses ajánlatok megtétele és megtárgyalása. 
 
Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötése esetén a megkötés időpontja, a szerződés 
létrejöttének elmaradása esetén pedig az egyeztetések végének napja.  
 
Harmadik személy címzettek: a szerződés előkészítéséhez az Adatkezelő a Salesforce.com 
szolgáltatását veszi igénybe, amely harmadik félről az Adatfeldolgozókra vonatkozó pontban 
található bővebb információ. 
 

II. Szerződés teljesítése 
 
Kezelt adatok köre: nem természetes személy szerződéses partner esetén a partner 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma, emailcíme. Természetes személy szerződéses partner 
esetén a szerződés megkötéséhez szükséges személyazonosító adatok, valamint a számlázási 
név és cím, továbbá a fizetéssel kapcsolatos adatok. 
 
Ezen adatok megadása kötelező, ezek nélkül a Társaság nem köt szerződést. 
 
Adatkezelés jogalapja: nem természetes személy szerződéses partner esetén az adatkezelés az 
Adatkezelő és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy a közöttük 
fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő és a partner gyakorolhassa 
és teljesíthesse, így egymással kapcsolatot tartsanak. Természetes személy szerződéses partner 
esetén az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, 
továbbá az ilyen szerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtétele.  
 
A Társaság a szerződések teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezel 
kizárólag, így az érintett jogai az adatkezeléssel nem sérülnek. 
 
Adatkezelés célja: a szerződések megkötése, teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése. 
 
Adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama. 
 
A Társaság a Grtv. 5. § (3) bekezdése alapján köteles a Megrendelő által megadott név, lakcím 
és adóazonosító adatok átadásáról nyilvántartást vezetni és a nyilvántartást 5 év időtartam alatt 
megőrizni. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség teljesítése, az adatkezelés időtartama pedig az adatok rögzítésétől számított 5 éves 
időtartam. 
 
A szerződésekben megadott személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
számlázás alapját is képezik, így a számlázási név és cím, adóazonosító, továbbá a számlázás 
alapbizonylataként a szerződésben található személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés 
jogalapja az Adatkezelőre irányadó, számviteli nyilvántartásra vonatkozó törvényi 
kötelezettség teljesítése, amelynek keretében az Adatkezelő köteles a számláit és a számlák 
számviteli bizonylatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 
8 évig megőrizni. 
 
Az Adatkezelő a reklám közzétételére vonatkozó szolgáltatás a Társaságtól független 
partnercég (jelenleg: Adverticum Zrt.) reklámszervere biztosítja. A Társaság fenntartja a jogot 
a reklámszerver szolgáltatójának külön értesítés nélküli megváltoztatására. A Megrendelő az 



elszámolás alapjául elfogadja a Társaság mindenkori partnerének reklámszervere és a teljesítés 
igazolásaként az általa nyújtott, a Reklám megjelenésének adatait mutató adatszolgáltatásokat, 
statisztikákat. A Társaság a reklámszerver adataihoz hozzáférést biztosít a Megrendelő részére, 
amely az általa igénybe vett szolgáltató rendszeréhez történő hozzáférést jelent, emellett a 
Megrendelő kérésére biztosítja, hogy az általa megadott e-mailcímre rendszeresen megkapja 
közvetlenül ezeket a statisztikákat, eredményeket. A hozzáférés emailcím és jelszó birtokában 
lehetséges, a jelszót a Megrendelő köteles meghatározni. A Megrendelő felületéhez a 
Megrendelőn és a Társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférés a Megrendelő 
kapcsolattartójának bizonyos személyes adatainak az igénybe vett partnercég részére történő 
átadásával létesíthető. Az adatkezelés jogalapja a Társaság és a Megrendelő között fennálló 
szerződés teljesítése. Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállása alatt. A reklámszerver 
üzemeltetője a Megrendelő által megadott e-mailcím és jelszó adatokhoz hozzáfér. 
 
A Társaság által igénybe vett hirdetéskiszolgáló külső szolgáltató, illetve a Társaság a 
Szolgáltatás nyújtása részeként webanalitikai és hirdetéskiszolgáló szolgáltatók szolgáltatását 
is igénybe veszi, amely esetben ezek a külső szolgáltatók hozzáférnek a Megrendelő által 
használt IP címhez, továbbá cookie, továbbá ahhoz hasonló technológiát alkalmaznak a 
Szolgáltatások személyre szabása, a látogatottsággal kapcsolatos statisztikák készítéséhez. 
Ezen technológiák alkalmazói adatkezelésére a saját adatkezelési tájékoztatójuk terjed ki. A 
Társaság az alábbi szolgáltatókkal működik együtt: Adverticum Zrt, Digitális Közösségmérési 
Tanács Kft., Gemius Hungary Kft., Google Ireland Ltd., HOPPex Kft., The Rubicon Project 
Ltd.  
 

III. Ügyfélkapcsolati és marketing  
 
Kezelt adatok köre: nem természetes személy szerződéses partner esetén a partner 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma, emailcíme. Természetes személy szerződéses partner 
esetén a szerződés megkötéséhez szükséges személyazonosító adatok és kapcsolattartási 
adatok. 
 
Adatkezelés jogalapja: nem természetes személy szerződéses partner esetén az adatkezelés az 
Adatkezelő és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekéhez szükséges, hogy az 
Adatkezelő a szerződött partnert megkereshesse termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó 
ajánlataival, akcióival a szerződött partner ezen igénye esetén. Természetes személy 
szerződéses partner esetén az adatkezelés jogalapja a természetes személy kifejezett 
hozzájárulása.  
 
Adatkezelés célja: a Társaság jövőbeli, korábbi és meglévő szerződéses partnerei részére 
szolgáltatásaira, termékeire vonatkozó ajánlatok, akciók eljuttatása, vagy ilyenről történő 
tájékoztatás, közvetlen megkereséssel eljuttatott marketing üzenetekkel (elektronikus 
hirdetésekkel). 
 
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az adatfelvételtől 
számított 2 év időtartam. 
 
Ön a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, 
amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Jogos érdek jogalapon 
történő adatkezelés esetén Ön jogosult az adatkezelés ellen bármikor tiltakozni, amely esetben 
az Adatkezelő köteles megszüntetni a személyes adat közvetlen üzletszerzés céljából történő 
kezelését.  



 
 

IV. További rendelkezések 
 

Az Adatkezelő a Megrendelő partnerek által megadott kapcsolattartói személyes adatok 
kezelését azzal a feltevéssel hajtja végre, hogy a Megrendelők ezen személyes adatokat az 
érintettek felé fennálló megfelelő adatkezelési jogcím alapján és birtokában továbbították az 
Adatkezelő részére. Az adattovábbítás jogszerűségéért a Megrendelő a felelős, arra 
vonatkozóan az Adatkezelő felé szavatosságot vállal.   
 
A Társaság az általa teljesített szolgáltatások szerinti jogviszonyok igazolását képező 
dokumentumokat az igényérvényesítés céljából a szerződés megszűnésétől számított 5 évig 
felhasználhatja.  
 
Valamennyi szerződéses partner az általa megadott adatainak helyességéért továbbá azért, hogy 
a megadott adatokkal kizárólag ő veszi igénybe az adott szolgáltatást, felelősséget vállal.  
  

V. Harmadik felek 

Az Adatkezelő a következő harmadik feleknek ad át személyes adatokat, a szerződései 
kezelése kapcsán: 
 
§ Salesforce.com (székhely: EMEA Limited, village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 

Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY), ügyviteli rendszer szolgáltatása, hoszting az ott 
rögzített adatokra, a szolgáltató vonatkozó adatkezelési tájékoztatója a következő linken 
érhető el: 
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/dat
a-processing-addendum.pdf	 (5.	 melléklet). A Salesforce megfelelőségi határozata 
megtekinthető a 
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Privacy/priva
cy-shield-notice.pdf. 

§ Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United 
State), G-Suite szolgáltatás, az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: 
https://policies.google.com/?hl=en. 

§ Adverticum Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Fodros u. 37/a.), reklámszerver szolgáltatás és 
statisztikai mérés és adatszolgáltatás, a szolgáltató vonatkozó adatkezelési tájékoztatója a 
következő linken érhető el: https://adverticum.net/adatvedelmi-tajekoztato/. 

§ Amennyiben a Szolgáltatás vonatkozásában díjelmaradása van a Megrendelőnek, a 
Társaság jogosult a követelés behajtásával külső szolgáltatót megbízni, aki a Társaság 
nevében a követelést behajtja.  

 
Az Adatfeldolgozók közül a Google és a Salesforce.com személyes adatot az EGT országain 
kívüli országba, az Amerikai Egyesült Államok területére továbbít. Az igénybe vett 
adatfeldolgozók megfelelő védelmi szintet biztosítanak az EGT-n kívül, mivel tagjai az 
Adatvédelmi Pajzs elnevezésű megállapodásnak, emellett pedig alkalmazzák az Európai 
Bizottság által jóváhagyott sztenderd szerződéses rendelkezéseket az adattovábbításra 
vonatkozóan. Bővebb információ a szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójában található.   
 
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan 
kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.  
 



Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, 
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő 
valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja.  
 
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt 
személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, 
sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek 
garantálása érdekében.  
 
Amennyiben a Társasággal létrejövő jogviszony során az Ön képviseletében alkalmazottja, 
megbízottja jár el, így különösen, amennyiben ilyen személy személyes adatai átadásra 
kerülnek a Társaság részére, Önnek szerződéses kötelezettsége, hogy a személyes adataik 
Társaság által történő kezelésére vonatkozó jelen Adatkezelési Tájékoztatást átadja a részükre 
és megfelelő tájékoztatást adjon ily módon személyes adataik Társaság által történő kezelésére 
vonatkozóan. 
 

VI. Érintettek jogai 
 
1. A jelen Tájékoztató megküldésével célunk, hogy a jelen Tájékoztató szerinti személyes 

adatok kezelésének érintettjei az adatkezelésekre vonatkozóan megkapják az adatkezelésre 
vonatkozó lényeges információkat.  
 

2. Az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek az adatkezelésekkel kapcsolatban: 
 

Hozzáférési jog: az érintett tájékoztatásra jogosult arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon:  
a) az adatkezelés céljai;  
b) az érintett személyes adatok kategóriái;  
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 
nemzetközi szervezeteket;  
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  
e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen;  
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ;  
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel 
jár.  

 
Helyesbítési jog: az érintett jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a 
kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget 
tenni.  
 



Törléshez való jog: Az érintett kérésére, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, 
az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül 
történő törlésére, amennyiben  
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték;  
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett 
tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy  
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  
 
Kiemeljük, hogy a törléshez való jog szabályai nem alkalmazandóak, ha az adatkezelés 
szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
 
Korlátozáshoz való jog: az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, 
amennyiben  
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze 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  
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és az Érintett 
tiltakozik 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.  
 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az 
Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
Adathordozhatósághoz való jog: Ön érintettként jogosult arra, hogy az Önre vonatkozóan, az 
Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa, azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Ön 
által adott hozzájárulás vagy az Önnel létrejövő szerződés megkötése, teljesítése, és az 
adatkezelés automatizáltan történik. 
 
Tiltakozás az adatkezelés ellen: Ön jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek jogalapon alapuló kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a 
Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést 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. 
 
A kérelmek benyújtására az ugyfelszolgalat@jofogas.hu, a Társaság szerződést kezelő 
kapcsolattartójánál, vagy a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozattal van lehetőség. A 
Társaság adatvédelmi tisztségviselője elérhetősége: adatvedelem@adevinta.com. 
 

3. Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot 
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban 
jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és 
elérhetőségei a következők: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Honlap: www.naih.hu 
 
A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert 
kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó 
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek 
felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. 
 
A Társaság által folytatott személyes adatkezelésről további információkat a Társaság által a 
Jófogás weboldalon, a https://adatvedelem.jofogas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ linken elérhető 
adatkezelési tájékoztatóban találhat. 
 


