
Adatvédelmi Szabályzat 

A Tisztaságtérkép üzemeltetői számára kiemelten fontos az oldalra látogatók által 
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. 
A Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.tisztasagterkep.hu (továbbiakban, 
mint Weboldal) látogatóit a Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt 
személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok 
kezelésének gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett 
szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról 
és lehetőségeiről. 
Jelen Adatkezelési Szabályzat a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel 
együttesen értelmezendő. 
A Weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, 
annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai 
kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen 
Szabályzatban fel nem sorolt, a Weboldal működésével és a Szolgáltató szolgáltatásaival 
kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást. 
 

1. Adatkezelő, Szolgáltató: 

Rend egy kattintásra Bt. 
Székhely: 7500 Nagyatád – Aradi utca 12/A 
Adószám: 26660817- 1-14 
Elérhetőség: info@tisztasagterkep.hu 

2. Az adatkezelés irányelveink 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon végezzük. 

A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és a kezelt adatok köre csak a szükséges 
mértékű. 

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak a 
szükséges ideig tegye lehetővé. 

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 



Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó információ esetében alkalmazzuk. 

3. Fogalommeghatározások 

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete; 

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; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 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; 

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; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 

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. 

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. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 



azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

4. Adatkezelési célok 

4.1. Weboldalon történő ajánlatkérés 

Amennyiben az érintett személy igénybe kívánja venni a weboldalon ajánlott szálláshelyek 
vagy éttermek szolgáltatásait, úgy az ajánlatkérés gombra nyomva a látogató a szálláshely 
és/vagy az étterem saját oldalára lesz átirányítva. Így erre vonatkozólag a Rend egy 
kattintásra Bt. nem tárol adatokat, mert erre nincs szükség.  A szállásokat, éttermeket 
üzemeltető Partnerek önálló adatkezelőként járnak el a szállásfoglalás, ajánlatkérés során a 
látogató által ott rendelkezésre bocsátott személyes adatok vonatkozásában. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja a weboldalon történő kapcsolatfelvétel esetében az érintett 
önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] 

4.2. Hírlevél feliratkozás 

Kezelt adatok köre és célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Keresztnév Azonosítási és kapcsolattartási célokat szolgál 

E-mail Kapcsolattartási célokat szolgál.  

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a. pontja. 

A Felhasználó hozzájárulást adhat:  

• személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve 

• marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely 
hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható. 

• nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai 
kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a 
Nyereményjáték szabályzat határozza meg. 

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében 
a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be 
nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a 
törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást 
az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, 
jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 
jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy 
jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, 



így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 
jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak 
tekinti. 

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről 
megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását 
jogszerűen beszerezte. 

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Partnerek felé 
fennálló szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok 
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, 
valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

Az adatkezelés időtartama: 
Az érintett visszavonásáig. A visszavonás bármelyik hírlevél alján lévő linken, leiratkozással 
lehetséges.   

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes 
adatok törlését vagy módosítását a honlapunkon a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségek 
használatával van mód. A leiratkozás véglegesítése 48 órát vesz igénybe. 

Az adatok továbbítása: 
UAB “MailerLite” Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania info@mailerlite.com 
www.mailerlite.com/privacy-policy 

Ügyfélszolgálat 

A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a 
beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben 
keletkezett levelezések kivételével. 

4.3. Sütik (cookie-k) 

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói 
élményt nyújtsuk látogatóinknak és hatékonyabbá tegyük weboldalunk működését. A sütik 
kis méretű adatfájlok, amelyet a weboldal helyez el az Ön böngészésre használt eszközén. A 
sütik elmentik a böngészési adatokat, így weboldalunk következő meglátogatásakor oldalunk 
felismeri az Ön böngészőjét és kényelmesebbé teheti az Ön számára oldalunk használatát. 
Emellett segíti egyes funkciók biztosítását, zavartalan működését, szolgáltatásaink 
biztonságának megőrzését és honlapunk továbbfejlesztését. 

Önnek lehetősége van a sütik letiltására és a sütibeállítások módosítására. Ezt a böngészője 
Süti/Coockie beállítások módosítása menüpont használatával teheti meg. 

4.4. Analitika és marketing 

http://www.mailerlite.com/privacy-policy


Google Analytics: A weboldalon a Google Analytics alaphelyzetben le van tiltva. A bővítmény 
csak akkor kerül engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. 
A rendszer a hozzájárulást követően 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. 

Ha nem szeretné az Ön által kezelt webhely forgalmát a Google Analytics rendelkezésére 
bocsátani, akkor telepítse a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a bővítmény 
megakadályozza a webhelyeken futó Google Analytics JavaScript-kódot (ga.js, analytics.js és 
dc.js) abban, hogy megossza a webhely látogatási adatait a Google Analytics szolgáltatással. 

A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény nem akadályozza meg más webhely-analitikai 
eszközök használatát. Továbbá nem akadályozza meg a magának a webhelynek, illetve a más 
elemzési szolgáltatásoknak való adatküldést sem. 

További adatvédelmi irányelvek a Google szolgáltatásairól: 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatkezelés időtartama: Az utolsó weboldal látogatástól számított 14 hónap. 

Az adatkezelés jogalapja a Facebook bővítmény és a Google Analytics esetében az 
Adatkezelő jogos érdeke. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 

4.5. Értékelés 

A Felhasználó hozzájárul, hogy egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küldhessen a 
Szolgáltató, melyben lehetőség van értékelni egy-egy szálláshelyet, éttermet. E kérdőív 
kitöltésével és visszaküldésével hozzájárul, hogy véleményét a Szolgáltató a honlapjára , az 
adott szálláshely, étterem adatlapjához feltöltse a (jövőbeni) vendégek kizárólagos, a szállás 
és étterem színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatásának céljából.. A 
vendégértékelés közvélemény kutatásokhoz hasonlóan működik, így semmilyen további 
ajánlat, meghívó, ösztönző kiküldését nem eredményezi.  

5. Az adatkezelés biztonsága, adatfeldolgozók 

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 



A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a 
Szolgáltatónál, valamint Tárhely szolgáltatónál elhelyezett tárhelyen/szerverén találhatók 
meg. 

Adatfeldolgozók 
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az 
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és 
a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók 
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő 
hozzájárulásával jogosultak. 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: 

Tárhelyszolgáltató: 

EVOLUTIONET Kft.  
7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. 
14992511-2-02 
domain@evolutionet.hu 

Hírlevélküldő szoftver üzemeltetője: 

UAB “MailerLite” 
Paupio st. 46, 
LT-11341 Vilnius, Lithuania 
info@mailerlite.com 
www.mailerlite.com/privacy-policy 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

6.1.A tájékoztatáskéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen 
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig 
kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-
mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

6.2.A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. 
Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által 
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

6.3.A törléshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére 
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail 
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  



6.4.A zároláshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig 
tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére 
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail 
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

6.5.A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 
megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-
mailben tájékoztatjuk. 

7.Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy 
zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 
napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a 
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg. 

A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a 
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a 
személyes adat törlését kizárta. 
 
A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha 
kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot 
jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő 
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti 
igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 
A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az 



értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem 
sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: a) 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, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása 
vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő 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. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – 
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az 
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről 
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
Fax: +36 (1) 391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
URL https://naih.hu  



Az adatkezelés alapjául szolgáló 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). 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

8. Külső közvetítő szolgáltatók 

A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott 
tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. 
Google, Twitter, Instagram, Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok 
adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az 
irányadó. A Szolgáltatások keretében beágyazott, de külső szolgáltató által fenntartott 
szolgáltatások (pl. Facebook által biztosított kommunikáció) vonatkozásában szintén az adott 
szolgáltatás üzemeltetője jár el adatkezelőként. 
A Szolgáltató tisztaságterkep.hu Facebook oldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a 
telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott 
személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. 
Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési 
Tájékoztató megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook 
szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook 
adatvédelmi irányelvei irányadók. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói 
beállítások között az alkalmazás menüpontban kezdeményezhető. A Szolgáltató Facebook 
oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék 
leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg. A Szolgáltató valamely Facebook 
alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve 
marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását. 

9. Az adatkezelési szabályzat módosítása 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú 
döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a mindenkori 
szabályzatot.  

2020.05.01. 

 

  
 


