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I. Adatkezelő neve és elérhetősége 
 
Adatkezelő neve: NET Életjáradék Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Életjáradék Zrt.) 
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-045478 
Adószáma: 13771230-2-43 
Telefonszám: +36 1 690 1962, +36 1 690 1963 
E-mail cím: info@neteletjaradek.hu  
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Vajon Edit Andrea 
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 795 5121 
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: vajon.edit@netzrt.hu  

 

II. Bevezető rendelkezések, alapfogalmak 
 

 
A NET Életjáradék Zrt. az érintetteket az adatkezelés megkezdésének időpontjában a jelen adatkezelési 
tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
az adatkezelő személyéről, az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés 
jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó igénybevételéről, az adatok 
megismerésére jogosult személyek köréről, az adatbiztonsági intézkedésekről, az érintettek jogairól 
és jogérvényesítési lehetőségeiről. 
 
Jelen tájékoztató 1 példányban az Életjáradék Zrt. székhelyén kinyomtatott formában elérhető, valamint 
elektronikus formában folyamatosan megtalálható az Életjáradék Zrt. honlapján (www.neteletjaradek.hu). 
 
Az adatkezelés jogszabályi háttere: 
 

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR); 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 
c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Ektv.) 

 
A NET Életjáradék Zrt. az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon végzi. A jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében a NET Életjáradék Zrt. 
közérthető adatkezelési tájékoztatót állít össze az érintettek részére. A NET Életjáradék Zrt. megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy garantálja az érintettek 
személyes adatainak biztonságát. 
 
A NET Életjáradék Zrt. a megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem 
használja, illetve használhatja fel. A NET Életjáradék Zrt. kizárólag az érintett által tudomására hozott, 
illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára - a 
hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül - semmilyen körülmények között nem adja ki. 
Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint, vagy 
az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. 
 
Az Életjáradék Zrt. alaptevékenysége keretében végzett adatkezelését a GDPR, az Infotv. az Ektv 
alapelveinek és rendelkezéseinek megfelelően végzi. 
 
A weboldal látogatója (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Érintett”) a weboldal használatával, bármely 
szolgáltatásának igénybe vételével jelen tájékoztató tartalmát tudomásul veszi és magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 
 
Alapfogalmak: 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ 
 

mailto:info@neteletjaradek.hu
mailto:vajon.edit@netzrt.hu
http://www.neteletjaradek.hu/
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érintett: bármely meghatározott, a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes 
személy (jelen tájékoztató alapján érintett a weboldal látogatója 
 
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés;  
 
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A 
jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések vonatkozásában adatkezelő az Életjáradék Zrt.;  
 
adatfeldolgozó: Az Életjáradék Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy, 
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Életjáradék Zrt. nevében személyes 
adatokat kezel; 
 
felügyeleti hatóság: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 
továbbiakban: NAIH), mely hatóság feladata az információs önrendelkezési jog biztosítása. 
 

III. Az Adatkezelő által folytatott, a természetes személyeket érintő adatkezelések 
 
Az Adatkezelő a weboldalt internet böngészőjében megjelenítő Felhasználó vonatkozásában kizárólag 
cookie (a továbbiakban: „süti”) használatából eredő adatkezelést folytat.  
 
A süti egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték 
formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A későbbiekben 
minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek, ezáltal a felhasználó 
eszközén lévő adatokat módosítja. 

 
III.1. Sütik használatára vonatkozó információk 

 
Az Adatkezelő az Érintett informatikai eszközén az alábbi táblázatban meghatározott cookie-t (süti vagy 

adatcsomag) helyezi el. 

 

Süti megnevezése Milyen 

adatokhoz fér 

hozzá 

A süti 

élettartama 

Tájékoztatás a süti 

funkciójáról, az 

adatkezelés célja 

Az adatkezelés 

jogalapja 

a felhasználó által 

rögzített adatokat 

tároló süti 

(„PHPSESSID”) 

Megőrzi a 

munkamenet 

állapotát az 

oldalak közötti 

navigáció során. 

A munkamenet 

befejezéséig 

A honlap működéséhez 

feltétlenül szükséges az 

alkalmazása, nélküle nem 

működik az oldal. 

 

Segítségével biztosítható 

az oldalak közötti 

navigáció. 

Az adatkezelőnek 

jogos érdeke [GDPR 

6. cikk (1) bek. f) 

pontja], illetve az 

Eker. tv. 13/A. § (3) 

bekezdése 

 

Az adatvédelmi munkacsoport (WP29) 4/2012. számú ajánlása szerint, továbbá a NAIH webáruházakra 

vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatója alapján a felhasználó által rögzített adatokat 

tároló sütik vonatkozásában ezen adatok kezeléséhez az Érintett hozzájárulása nem szükséges. Az 

adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], valamint az Ektv. 13/A 

(3) bekezdése. Az Életjáradék Zrt. jelen pont szerinti adatkezeléséhez kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet 

jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A sütiket a Felhasználó képes törölni saját 

számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A legnépszerűbb 

böngészők süti beállításairól az alábbi hivatkozásokon tájékozódhat 

 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_hu.pdf
http://naih.hu/files/2017-02-17-webaruhaz-tajekoztato-NAIH-2017-1060-V.pdf
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Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu  

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn  

Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11  

Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10-win-7  

Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-9  

Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-8  

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq  

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265  

 
III.2. IP címekre és a Google Analytics szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információk 
 
Az Adatkezelő a weboldal forgalmának elemzésére a Google Analytics szolgáltatást veszi igénybe (Google 
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok). Az Adatkezelő 
a Google Analytics szolgáltatás keretében az Érintett látogatása alkalmával rögzített IP címet anonimizált 
(maszkolt) módon dolgozza fel, melynek értelmében - még mielőtt bármilyen jellegű tárolási vagy 
feldolgozási műveletre kerülne sor – végrehajtja az IP-címek névtelenítését/maszkolását. Az anonimizált 
adatok az Érintett azonosítására többé nem alkalmasak, így a GDPR alapján ezen adatok nem minősülnek 
személyes adatnak. A weboldal forgalmának elemzését az Adatkezelő a Felhasználók által használt 
eszközkategória szerinti rendszerezésére, böngésző használatára, a weboldal látogatottságának mérésére 
(látogatási idő, munkamenet hossza, visszafordulási arány) használja a szolgáltatás segítségével. A Google 
Analytics az adatokat a fentiek szerint anonimizált formában 24 hónapig őrzi meg. (Bővebben a Google 
adatvédelmi elveiről: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ , bővebben a Google Analytics 
anonimizálásról: https://support.google.com/analytics/answer/2763052 )  
 

IV. Adatfeldolgozók 
 
A 1. pontban meghatározott adatok feldolgozására az Adatkezelő írásbeli szerződés alapján 
adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint: 
 
 
Adatfeldolgozásra jogosult személy Személyes adatok köre Az adatfeldolgozó által az 

adatokon végzett művelet 

Tárhelyszolgáltató neve: INTEGRITY 

Informatikai Kft. 

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6. 

Adószám: 11115139-2-07 

Cégjegyzékszám: 07-09-003739 

Email:  info@integrity.hu 

Tel.: (1) 450-2660 

- az Adatvédelmi 

tájékoztató 1. pontjában 

felsorolt valamennyi 

személyes adat 

A személyes adatok tárolása a 

tárhelyszolgáltatás 

biztosításával összefüggésben. 

 
Az adatfeldolgozó a személyes adatokon csak a fentiekben meghatározott technikai műveleteket végzi, a 
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit kizárólag az Adatkezelő, önállóan határozza meg. Az 
adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további 
adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 
 
Az adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti a személyes adatokat, 
kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őt. 
 
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat a weboldal üzemeltetőjén kívül kizárólag a bíróság, az 
ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság ismerheti meg 
abban az esetben, ha tájékoztatás adása vagy adatok közlése céljából keresi meg az Adatkezelőt. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
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V. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő adatkezelése során a következő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja:  

a) a tárhelyen történő adatkezelés vonatkozásában belépésre, az adatokhoz való hozzáférésre 
kizárólag az Adatkezelő jogosult; 

b) fizikai vagy műszaki incidens esetén az adatok rendelkezésre állását az észleléstől számított 
legfeljebb 12 óra elteltével vissza lehet állítani. 

 

VI. Az érintettek jogai 
 
Az Érintett az alábbi jogainak gyakorlása az Adatkezelő elérhetőségeire küldött kérelemmel vagy az egyes 
érintetti jogoknál megjelölt eltérő módon kezdeményezhető. Az Adatkezelő az érintetti jogok 
gyakorlásával kapcsolatban, ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. Amennyiben az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintettet azonosítani, 
az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem 
nyomán hozott intézkedésekről vagy az intézkedés elmaradásának okairól. 
 
A tájékoztatást és intézkedést az Adatkezelő – a VI.3. pont szerinti további másolati kérelem kivételével - 
díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a 
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
VI.1. A hozzájárulás visszavonása 
 
Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján nem folytat adatkezelést. A weboldalon alkalmazott süti 
vonatkozásában a Felhasználó a sütit törölheti böngészőjéből vagy az 1.1. pont szerint leírtaknak 
megfelelően alkalmazását letilthatja. 
 
VI.2. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Életjáradék 
Zrt. által folytatott adatkezelés az Életjáradék Zrt. jogos érdekén alapul. Tiltakozás esetén az Életjáradék 
Zrt. kizárólag akkor kezelheti tovább az érintett adatait, ha bizonyítja, hogy jogos érdeke elsőbbséget élvez 
az érintett érdekeivel szemben. 
 
VI.3. Az Érintett hozzáférési joga 
 
Az Adatkezelő az érintettet kérelmére tájékoztatja, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, 
és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon személyes adataihoz és 
információt kapjon az adatkezelés céljairól; az Érintett személyes adatok kategóriáiról; azon címzettek 
vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni 
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a 
személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról; az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az 
Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve valamely felügyeleti hatósághoz címzett 
panasz benyújtásának jogáról. Az Érintett kérelme esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező 
személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további 
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  
 
VI.4. A helyesbítéshez való jog 
 
Az Adatkezelő nem kezel az Érintettre vonatkozó személyazonosító adatokat vagy olyan típusú személyes 
adatokat, amelynek helyesbítése, illetve kiegészítése értelmezhető lenne az adatkezelés vonatkozásában.  
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VI.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 
Az Érintett jogosult adatai törlését kérni, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség 
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett tiltakozik az adatkezelés 
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen 
kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt – a fentiek szerint - törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható 
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 
adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e 
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
 
A weboldalon alkalmazott süti vonatkozásában a Felhasználó a sütit törölheti böngészőjéből vagy az 1.1. 
pont szerint leírtaknak megfelelően alkalmazását letilthatja. 
 
VI.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja 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 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 
 
Ha az adatkezelés a fentiek szerinti 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.  
 
VI.7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e 
címzettekről.  
 
VI.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, továbbá profilalkotást a kezelt személyes adatok 
vonatkozásában nem végez.  
 
VI.9. Az adatvédelmi incidenssel (biztonság sérülésével) kapcsolatos tájékoztatás 
 
Ha az adatvédelmi incidens (biztonság sérülése) valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás kiterjed az adatvédelmi incidens jellegére, 
valószínűsíthető következményeire, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedésekre. Amennyiben az Adatkezelő olyan megfelelő technikai és szervezési védelmi 
intézkedéseket hajtott végre, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat vagy az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst 
követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira 
jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, illetve a tájékoztatás 
aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, az érintetteket az Adatkezelő nyilvánosan (weboldalán) 
közzétett információk útján tájékoztatja.  
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VII. Jogorvoslatok 
 
VII.1. Eljárás kezdeményezése a felügyeleti hatóság előtt 
 
Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen (hatósági eljárást kezdeményezzen) egy felügyeleti 
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a GDPR szabályait. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni 
az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről.  
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság elérhetőségei: 

• székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
• postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
• telefon: +36 (1) 391-1400 
• fax: +36 (1) 391-1410 
• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
• honlap: www.naih.hu  

 
A felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha az illetékes 
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, illetve három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet 
a felügyeleti hatósággal szemben minden természetes és jogi személy jogosult bírósági jogorvoslatra. A 
felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt 
kell megindítani. 
 
VII.2. Bírósági jogorvoslat 
 
Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az 
Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 
 

VIII. Hatály 
 
A jelen adatvédelmi tájékoztató hatálya a természetes személy Érintettekre terjed ki és 2019. augusztus 
12. napjától hatályos, megváltoztatásának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az esetleges módosításokról az 
Adatkezelő weboldalán tájékozódhat. 
 
  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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1. sz. melle klet 
 

Érdekmérlegelési teszt 
a www.neteletjaradek.hu weboldal cookie adatkezele s vonatkoza sa ban 

 
1. Érdekmérlegelési teszt tárgya és körülményei 

 
A NET E letja rade k Zrt. (Adatkezelo ) a weboldala t internet bo nge szo je ben megjelení to  Felhaszna lo  
vonatkoza sa ban „PHPSESSID” elneveze su  cookie (a tova bbiakban: „su ti”) haszna lata bo l eredo  
adatkezele st folytat. 
 
Az elektronikus kereskedelmi szolga ltata sok, valamint az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo  
szolga ltata sok egyes ke rde seiro l szo lo  2001. e vi CVIII. to rve ny (Ektv.) 13/A § (3) bekezde se alapja n a 
szolga ltato  - a (2) bekezde sben foglaltakon tu lmeno en - a szolga ltata s nyu jta sa ce lja bo l kezelheti azon 
szeme lyes adatokat, amelyek a szolga ltata s nyu jta sa hoz technikailag elengedhetetlenu l szu kse gesek. 
A szolga ltato nak az egye b felte telek azonossa ga esete n u gy kell megva lasztania e s minden esetben 
oly mo don kell u zemeltetnie az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo  szolga ltata s nyu jta sa sora n 
alkalmazott eszko zo ket, hogy szeme lyes adatok kezele se re csak akkor keru ljo n sor, ha ez a 
szolga ltata s nyu jta sa hoz e s az e to rve nyben meghata rozott egye b ce lok teljesu le se hez felte tlenu l 
szu kse ges, azonban ebben az esetben is csak a szu kse ges me rte kben e s ideig. 
 
Az adatve delmi munkacsoport (WP29) 4/2012. sza mu  aja nla sa szerint, tova bba  a NAIH 
weba ruha zakra vonatkozo  adatve delmi ko vetelme nyekro l szo lo  ta je koztato ja alapja n a felhaszna lo  
a ltal ro gzí tett adatokat ta rolo  su tik vonatkoza sa ban ezen adatok kezele se hez az E rintett 
hozza ja rula sa nem szu kse ges. 
 
A NAIH/2018/3567/2/V sza mu  a lla sfoglala sa szerint, amennyiben a szeme lyes adatok kezele se 
(pe lda ul su tik elhelyeze se, esetleges szerver oldali IP cí m naplo za s) kiza ro lag a honlap u zemeltete se 
ce lja bo l, a honlap mu ko do ke pesse ge, alapveto  funkcio inak biztosí ta sa, e s a sza mí to ge pes rendszer 
biztonsa ga e rdeke ben to rte nik, akkor az ilyen su tik kezele se nek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) 
pontja szerinti jogos e rdek lehet, de nem kiza rt a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti hozza ja rula sos 
jogalap sem, felte ve, hogy a su ti haszna lata ne lku l is haszna lhato  a honlap.  
 

2. Adatkezelés szükségességének vizsgálata 
 
Az adatkezelo  fenti, jogszaba lyokban e s hato sa gi a lla sfoglala sokban re szletezett ko telezettse geinek 
to rte no  megfelele s e rdeke ben keru lhet sor az a www.neteletjaradek.hu oldalon to rte no , a felhaszna lo  
a ltal ro gzí tett adatokat ta rolo  su ti („PHPSESSID”) kezele se re, melynek ce lja, hogy mego rizze a 
munkamenet a llapota t az oldalak ko zo tti naviga cio  sora n. A honlap mu ko de se hez felte tlenu l 
szu kse ges az alkalmaza sa, ne lku le nem mu ko dik az oldal. Segí tse ge vel biztosí thato  az oldalak ko zo tti 
naviga cio . biztosí ta sa. A su tiket az e rintett ke pes to ro lni saja t sza mí to ge pe ro l, illetve bea llí thatja 
bo nge szo je t, hogy a cookie-k alkalmaza sa t tiltsa. 
 

3. A NET Életjáradék Zrt. jogos érdekének meghatározása 
 
Az adatkezelo  jogos e rdeke az Ektv. 13/A § (3)  bekezde se ben jogszaba lyi felhatalmaza ssal elrendelt a 
szolga ltata s nyu jta sa hoz technikailag elengedhetetlenu l szu kse ges adatok kezele se a weboldalon 
to rte no  re szben ko telezo , re szben o nke ntes ta je koztata sok, informa cio k nyu jta sa e rdeke ben. 
 

4. Az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak és az adatkezelés időtartamának 
meghatározása 

 
Az adatkezele s ce lja, hogy biztosí tott legyen az E letja rade k Zrt. jogszaba lyban elo í rt 
alapteve kenyse ge nek folyamatos e s biztonsa gos ella ta sa, jogszaba lybo l eredo  ta je koztata si 
ko telezettse ge nek ella ta sa e s ko zze te tele, az adatkezelo  weboldala nak mu ko dtete se. Az adatkezele s a 
munkamenet befejeze se ig (bo nge sze si munkafolyamat ve ge ig) tart.  

http://www.neteletjaradek.hu/
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5. Az érintett jogos érdekének meghatározása 

 
Az e rintett e rdeke az adatkezele ssel szemben egyre szt az esetlegesen szu kse gtelen adatkezele sek 
elkeru le se, tova bba  informa cio s o nrendelkeze si joga nak gyakorla sa. 
 

6. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az adatkezelői jogos érdek az 
érintetti jogokat, várakozásokat. 

 
A NET E letja rade k Zrt.-nek a fent kifejtettek e s azok o sszevete se alapja n le nyeges e s jogos e rdeke 
fu zo dik az 1. pontban ko ru lí rt adatok kezele se hez e s az e rintett jogai ara nyosan keru lnek 
korla toza sra az ala bbiak szerint: 

a) A NET E letja rade k Zrt. fent ko ru lí rt jogszaba lyi felhatalmaza sbo l eredo  adatkezele se, amelyek 
a szolga ltata s nyu jta sa hoz technikailag elengedhetetlenu l szu kse gesek; 

b) A NET E letja rade k Zrt. a weboldala n ta je koztatja az e rintettet az adatkezele s te nye ro l, 
egyideju leg a su tiket az e rintett ke pes to ro lni saja t sza mí to ge pe ro l, illetve bea llí thatja 
bo nge szo je t, hogy a cookie-k alkalmaza sa t tiltsa; 

 
7. Az érdekmérlegelési teszt eredményének megállapítása 

 
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítható, hogy a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap az 1. pontban körülírt adatok vonatkozásában 
fennáll. 
 
 


