
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 

 

1. Általános rendelkezések 

Az FMD Neuroconsulting Humán Szolgáltató Betéti Társaság, mint Adatkezelő az általa 

üzemeltetett https://www.foldimiklosdaniel.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken 

elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan 

a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési 

Szabályzat és tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a 

weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat 

rendelkezéseit. 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok 

körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az 

adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, 

vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek 

magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon. 

 

2. Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében: 

• Adatkezelő: FMD Neuroconsulting Humán Szolgáltató Betéti Társaság 
(a továbbiakban: FMD Neuroconsulting Bt. vagy Szolgáltató) 

• Székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 35/C 1. em. 104. 
• Postacíme: 1068 Budapest, Benczúr utca 35/C 1. em. 104. 
• e-mail cím: info@fmd.hu 
• Cégjegyzékszáma: 01-06-782168 
• Adószáma: 22591610-2-42 
• Adatvédelmi nyilvántartás száma:  NAIH-115116/2017.   

 

3. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az 

alábbi jogszabályokkal: 

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.) 

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

információszabadságról 

 

https://www.foldimiklosdaniel.hu/


4. Fogalmak 

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján 

• érintett 
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – 
azonosítható természetes személy; 

• személyes adat 
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - 
azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - 
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

• hozzájárulás 
Az érintett akaratának 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 önállóan, vagy másokkal együtt 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 különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése. 

• adattovábbítás 
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

• nyilvánosságra hozatal 
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

• adattörlés 
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

• adatmegsemmisítés 
Az adatokat 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, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

• adatfeldolgozó 
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 
amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi. 

• harmadik személy 
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 
 



5. Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg 

• - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a, 

• - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli. 

 

6. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, 

tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában 

értelmezhetőek.  

 

Hírlevél szolgáltatás: 

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon lehetőség van hírlevére történő feliratkozásra.  

A Szolgáltató kizárólag azon Felhasználók részére küld hírlevelet, akik a Portálon található 

menüpontban kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre a Szolgáltató hírlevelet 

küldjön. 

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: 
1. név 
2. e-mail cím 
3. telefonszám 
 
Naplóállományok (logfile-ok) 

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat: 

 

- a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe 

- a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az 

operációs rendszer típusa 

- a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása 

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos 

működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat 

oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a 

szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem 

alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze. 

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a 

szolgáltató igénybe veszi a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google 

Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve 

a https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/oldalon érhető el. A weboldal 

szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a 

weboldal használatával hozzájárulását adta. 

https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/


Az adatkezelés célja:  

a hírlevélre feliratkozó Érintettek folyamatos tájékoztatása az Adatkezelővel, illetve az Adatkezelő 

által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról. 

Az Érintett a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen 

leiratkozhat. Ebben az esetben az Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul 

törli az Érintett adatait. 

 

Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti: 

• a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva 

• az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben 

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg 

visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait 

az Adatkezelő törölni köteles. 

 

7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban 

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett 

kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt 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 a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E 

tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@fmd.hu címre kell 

eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. 

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c. törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

 

mailto:info@fmd.hu


Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat 

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 

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

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, 

illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, 

az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül 

bírósághoz fordulhat. 

Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: 

 

• az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.), 

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

Telefon: 06 -1- 391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

• az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél. 

 

9. Adatkezelő nyilatkozata 

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget 

vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban 

meghatározott elvárásoknak. 

 


