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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
RENDEZVÉNYEKEN NYÚJTOTT FÉNYKÉPÉSZETI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEKRŐL 

 
1. ADATKEZELŐ 

Név: Szénás Dóra egyéni vállalkozó („Adatkezelő”) 
Székhely/levelezési cím: Budapest, 1188 Benjámin utca 27/B 

Nyilvántartási szám: 53324076, Adószám: 69534913-1-43 
Telefonszám: +36 70 779 02 06, Email cím: info@dorafilm.hu 
Tevékenysége: Fotográfus, videó készítő 
 
2. ADATKEZELÉS EGYÉB SZEREPLŐI 

 
2.1. EGYÉB ADATKEZELŐK 

NÉV SZÉKHELY ELÉRHETŐSÉG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

Csollák Ferenc egyéni 
vállalkozó 

1188 Budapest, 
Benjámin utca 27. 
B. ép. 

Telefonszám: +36 30 551 1256 
vagy+36-70 779 0206 
Email: info@latvanyosnyitotanc.hu  

Előadó-művészeti tevékenység 
(zenei) 

Obornyák József egyéni 
vállalkozó 

6045 Ladánybene 
Piactér u. 10 

Telefonszám: +36 30 412 78 72 Email: 
info@pillanatvadasz.com 

Fotográfus 

Suba Viktor 
1133 Budapest, 
Váci út 102 

Telefonszám: +36 30 355 43 27 Email:  
whitefoxfilms2013@gmail.com 

Fotográfus, videó készítő 

Meta Platforms Ireland 
Ltd. 

4 Grand Canal 
Square, Grand 
Canal Harbour 
Dublin 2, Írország 

Facebook, Instagram közösségi média platform és Messenger üzenetküldő 
szolgáltatás nyújtása. További információ az elérhetőségről, illetve a 
Facebook adatkezeléséről itt, az Instagram adatkezeléséről itt érhető el. 

Vimeo.com, Inc. 

330 West 34th 
Street, 5th Floor, 
New York, New 
York 10001 

Vimeo videómegosztó platform nyújtása. További információ a Vimeo 
elérhetőségéről és adatkezeléséről itt érhető el. 

Pinterest Europe Ltd. 

Palmerston House, 
2nd Floor, Fenian 
Street, Dublin 2, 
Írország 

Pinterest képmegosztó platform nyújtása. További információ a 
Pinterest elérhetőségéről és adatkezeléséről itt érhető el. 

Hatos Zoltán e.v. 
2143 Kistarcsa 

Liliom utca 4. 
Telefonszám: +36 20 361 66 34 - Könyvelési tevékenység 

2.2. ADATFELDOLGOZÓK 

NÉV SZÉKHELY ELÉRHETŐSÉG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG 

Tárhely.Eu Kft 
1144 Budapest, Ormánság 
utca 4. X. em. 241. ajtó 

Telefonszám: +36 1 789 2 789, 
Email: support@tarhely.eu 

Tárhelyszolgáltatás nyújtása 

Google Ireland Limited 
Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Írország 

a) Google Drive tárhelyszolgáltatás biztosítása (további információ itt 
érhető el), 

b) Google reCAPTCHA robotok, spam-ek kiszűrése célú szolgáltatás 
nyújtása (további információ itt érhető el), 

c) Google Analytics sütik elhelyezése a Honlapon (további információ 
itt érhető el). 

 
3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA 

Adatkezelő a dorafilm.hu honlapon („Honlap”), a közösségi média profiljain (Facebook, Instagram, Vimeo, Pinterest; 
együttesen: „Közösségi Média Profilok”), esküvőkön és egyéb rendezvényeken nyújtott fotográfus és videó készítési, selfie 
tükör, selfie gép, fotóautomata, online meghívó készítési, képfeldolgozási-és előhívási szolgáltatás (”Fényképészeti 
Szolgáltatás”) során végzett adatkezelési tevékenységeiről tájékoztatja a Honlapra, illetve a Közösségi Média Profilokra 
látogatókat, a Fényképészeti Szolgáltatás megrendelőit („Megrendelő”) és a Fényképészeti Szolgáltatással érintett 
rendezvények résztvevőit („Résztvevő”) (együttesen: „Ön” vagy „Érintett”). Az Adatkezelő az alábbi adatkezelési 
tevékenységeket végzi:  
- kapcsolattartás; 
- ajánlatkérés és ajánlattétel; 
- Fényképészeti Szolgáltatás nyújtása; 

tel:+36707790206
mailto:info@dorafilm.hu
mailto:info@latvanyosnyitotanc.hu
https://www.facebook.com/privacy/policy
https://privacycenter.instagram.com/policy
https://vimeo.com/privacy
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy#section-residents-of-the-eea
https://cloud.google.com/security/compliance/eu-scc
https://policies.google.com/terms?hl=hu
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&ref_topic=2919631#zippy=%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers%2Cgoogle-analytics-under-the-general-data-protection-regulation-gdpr
https://dorafilm.hu/
https://www.facebook.com/dfproduction.hu
https://www.instagram.com/dorafilm.hu/
https://vimeo.com/dfproduction
https://hu.pinterest.com/eskuvoifotosdorafilm/
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- Fényképészeti Szolgáltatás referenciáinak (Érintett fényképei, videói és véleményei) közzététele; 
- panaszkezelés; 
- sütik Honlapon történő alkalmazása. 
 
 
4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

 4.1.  KAPCSOLATTARTÁS 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

Adatkezelő és az 
Érintett közötti 
szóbeli vagy írásbeli 
kapcsolattartás. 

Az Érintett 
hozzájárulása (GDPR 
6. cikk (1) bek. a) 
pont). 

Az Érintett  

• neve,  

• e-mail címe, 

• által érdekelt Fényképészeti Szolgáltatás típusa, 

• közlése arról, hogy milyen forrás alapján talált rá az 
Adatkezelőre, 

• által a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás során 
előadottak. 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, vagy 
ennek hiányában az 
utolsó 
kapcsolatfelvételtől 
számított 1 évig. 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

4.2.  AJÁNLATKÉRÉS ÉS AJÁNLATTÉTEL 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

Fényképészeti 
Szolgáltatás nyújtása 
feltételeinek 
meghatározása a 
Megrendelő részére. 

Az Adatkezelő jogos 
érdeke: 
A megrendelések 
elősegítése és a 
Fényképészeti 
Szolgáltatás 
nyújtásának lehetővé 
tétele (GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) pont). 

A Megrendelő  

• neve, 

• kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma), 

• jogi személy megrendelő esetén a jogi személy 
kapcsolattartójának neve és kapcsolattartási adatai, 

• által megjelölt rendezvény dátuma és helyszíne, 
létszáma, 

• által kiválasztott Fényképészeti Szolgáltatás típusa, 

• közlése arról, hogy milyen forrás alapján talált rá az 
Adatkezelőre, 

• ajánlatkérésében szereplő egyéb személyes adatok. 

Fényképészeti 
Szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó ajánlattételt 
követően 5 évig. 

A Megrendelő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
jogos érdeken alapuló kezelése ellen.  

4.3.  FÉNYKÉPÉSZETI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA  

 4.3.1. FÉNYKÉPÉSZETI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA A MEGRENDELŐ RÉSZÉRE 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

A Megrendelő részére 
Fényképészeti 
Szolgáltatás nyújtása. 

A Megrendelővel a 
Fényképészeti 
Szolgáltatás 
nyújtására kötött 
szerződés teljesítése  
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
b) pont). 

A Megrendelő 

• neve,  

• kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma, 
lakcíme), 

• képmása, videóban szereplő cselekménye, 

• szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatainak tartalma, 
előterjesztésének helye és ideje, módja, azonosítószáma, 

• fizetési adatai, ideértve a bankszámlaszámot, 

• egyedi tervezésű meghívójának adatai, 

• által kiválasztott Fényképészeti Szolgáltatás adatai (pl. 
helyszín, időpont, létszám, egyedi kérés). 

Fényképészeti 
Szolgáltatás nyújtását 
követően 5 évig. 



oldal 3 / 8 

 

A fotográfus és videó 
készítési, valamint 
online meghívó 
készítési 
szolgáltatással 
kapcsolatos 
számviteli 
bizonylatok kiállítása. 

Jogi kötelezettség 
teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont, 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) 
bek.). 

A Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai és 
könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli 
bizonylatok. 

A számviteli 
bizonylatok keltétől 
számított 8 év. 
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4.3.2. FÉNYKÉPÉK ÉS VIDEÓK ELKÉSZÍTÉSE A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Fényképek és videók 
elkészítése a 
rendezvény 
helyszínén. 

Az Adatkezelő jogos érdeke: 
A rendezvényen eseményeinek 
megörökítése a Megrendelő 
kérései szerint (GDPR 6. cikk 
(1) bek. f) pont). 

Résztvevő képmása és videóban 
szereplő cselekménye. 

A fényképek és videók Megrendelő részére 
történő elküldését követően 1 évig. 

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

4.4.  A FÉNYKÉPÉSZETI SZOLGÁLTATÁS REFERENCIÁINAK (ÉRINTETT FÉNYKÉPEI, VIDEÓI ÉS VÉLEMÉNYEI) 

KÖZZÉTÉTELE 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS JOGALAPJA KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

A Fényképészeti 
Szolgáltatás 
bemutatása a 
Honlapon és 
Adatkezelő Közösségi 
Média Profiljain 
(Facebook, Instagram, 
Vimeo, Pinterest) 

Az Adatkezelő jogos érdeke: 
Adatkezelő ügyfélkörének 
bővítése, a Fényképészeti 
Szolgáltatás népszerűsítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. f) 
pont). 

Az Érintett  

• képmása (nem egyedi ábrázolással), 

• Fényképészeti Szolgáltatásra vonatkozó 
értékelése és véleménye. 

A Fényképészeti 
Szolgáltatás teljesítését 
követően 2 évig. 

Az Érintett hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) bek. a) 
pont). 

Az Érintett képmása, az Érintettet (is) ábrázoló 
videóban szereplő cselekménye (egyedi 
ábrázolással). 

Az Érintett 
hozzájárulása 
visszavonásáig, vagy 
ennek hiányában a 
Fényképészeti 
Szolgáltatás nyújtását 
követően 2 évig. 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken 
alapuló kezelése ellen. Továbbá Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja hozzájárulásán alapuló 
adatkezelés tekintetében.  

4.5.  PANASZKEZELÉS 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI 

ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő 
adatkezelési 
folyamataival 
kapcsolatos érintetti 
panaszok 
kivizsgálása és 
kezelése. 

Jogi kötelezettség 
teljesítése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
c) pont, 1997. évi 
CLV. törvény 17/A. 
§). 

Az Érintett  

• neve,  

• lakcíme,  

• a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

• az Érintett panasza, annak dokumentumai,  

• Adatkezelő panaszra adott válasza, 

• panaszának jegyzőkönyvébe foglalt adatok (az Érintett 
aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a 
panasz egyedi azonosítószáma, 

• a panasz megválaszolásához szükséges személyes 
adatok, amelyeket a panasz vagy a panaszról felvett 
jegyzőkönyv nem tartalmaz. 

Az Érintett panaszára 
adott válasz Érintetti 
kézhezvételét követő 5 
év. 

  

https://www.facebook.com/dfproduction.hu
https://www.instagram.com/dorafilm.hu/
https://vimeo.com/dfproduction
https://hu.pinterest.com/eskuvoifotosdorafilm/
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4.6. SÜTIK HONLAPON TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSA 

ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Elengedhetetlen 
munkamenet sütik: a 
Honlap megfelelő 
működéséhez 
szükséges technikai 
háttér biztosítása. 
 
Statisztikai 
(teljesítmény) sütik: 
Honlap használati 
szokások mérése, 
javítása. 
 
Marketing (social 
media) sütik: 
Honlapon az Érintett 
számára releváns 
hirdetések 
megjelenítése, a 
közösségi média 
szolgáltatói tartalmak 
megjelenítése 

Elengedhetetlen 
munkamenet sütik: az 
Adatkezelő jogos 
érdeke: A Honlap 
zavartalan működése 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
f) pont). 
 
Statisztikai 
(teljesítmény) sütik: 
az Érintett 
hozzájárulása (GDPR 
6. cikk (1) bek. a) 
pont). 
 
Marketing (social 
media) sütik: az 
Érintett hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont). 

Elengedhetetlen munkamenet sütik: A 
Honlap használatával kapcsolatos 
azonosító adatok, pl. munkamenet 
azonosító, Érintett süti beállításival 
kapcsolatos adatok. 
 
Statisztikai (teljesítmény) sütik: A Honlap 
használatával kapcsolatos szokásokra 
vonatkozó információ. 
 
Marketing (social media) sütik: az Érintett 
közösségi média szolgáltatással 
kapcsolatos preferenciái 
 

Elengedhetetlen munkamenet sütik: 
Adatkezelő süti tájékoztatójában 
megjelölt időpontig 
 
Statisztikai (teljesítmény) sütik: Az 
Érintett hozzájárulása visszavonásáig, 
vagy Adatkezelő süti tájékoztatójában 
megjelölt időpontig. A Google 
Analytics sütikkel kapcsolatos 
adatkezelésről további információ itt 
érhető el). 
 
Marketing (social media) sütik: Az 
Érintett hozzájárulása visszavonásáig, 
vagy Adatkezelő süti tájékoztatójában 
megjelölt időpontig. 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken 
alapuló kezelése ellen. Továbbá Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja hozzájárulásán alapuló 
adatkezelés tekintetében. A sütik és azok működéséről részletesebben a sütik alkalmazásáról szóló adatkezelési tájékoztatóban 
olvashat, amely itt érhető el.  

5. ADATBIZTONSÁG 
5.1. Adatkezelő adatkezelési folyamatainak megvalósítása során megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, 

megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, a valamint a sérülés, vagy az 
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást. Adatkezelő valamennyi szükséges technikai 
és szervezési intézkedést végrehajt az Érintett személyes adataihoz való jogosulatlan személyek hozzáférés 
megakadályozása, az adatok módosulásának nyomon követhetősége érdekében, és a személyes adatok sérülése, 
megsemmisülése esetén biztosítja a sérült vagy megsemmisült személyes adatok helyreállítását. 

5.2. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait papír alapon és elektronikus adatbázisban kezeli. Az Adatkezelő az 
Érintett személyes adatait papír alapú adatkezelés esetén zárt szekrényben, az elektronikus adatbázist illetően zárt, 
székhelyén lévő szerveren és jelszóval, tűzfallal és vírusvédelemmel védett rendszerben kezeli és tárolja és biztosítja. 
Adatkezelő gondoskodik a rendszer folyamatos műszaki ellenőrzéséről és a rendellenességek orvoslásáról. A 
számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.  

5.3. Adatkezelővel jogviszonyban állókat titoktartási kötelezettség terheli az e tevékenységük során megismert személyes 
adatok tekintetében. 

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS 
 
6.1. ADATTOVÁBBÍTÁS EGYÉB SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE  

Az Adatkezelő Honlapján egyéb, a Fényképészeti Szolgáltatás során igénybe vehető szolgáltatókat ajánl az Érintett számára, 
akiknek eseti jelleggel adatot továbbíthat. Az adattovábbítás lehetséges címzettjeiről bővebb információt itt talál. 

6.2. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA 
Az Adatkezelő nem kíván személyes adatokat továbbítani az Európai Unión kívülre. Mivel azonban az Adatkezelő alkalmaz 
Európai Unión kívüli szolgáltatókat, az ő esetükben nem zárható ki, hogy személyes adatok az Európai Unión kívülre 
kerüljenek továbbításra. Az ilyen adattovábbítások esetén az Adatkezelő a GDPR V. fejezete szerinti garanciák közül a 
következőket alkalmazza az Európai Unión kívüli szolgáltatók esetében:  

- A Google Ireland Limited általi, a Google Drive felhőszolgáltatás, a Google reCAPTCHA robotok, spam-ek kiszűrése 
célú szolgáltatás igénybevétele, a Google Analytics sütik elhelyezése esetén megvalósuló adattovábbításoknál az 
adattovábbítás konkrét helytől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy 
általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. Az alkalmazott garanciákról itt 

https://www.dorafilm.hu/adatkezelesi_tajekoztato_suti.pdf
https://www.dorafilm.hu/adatkezelesi_tajekoztato_suti.pdf
https://support.google.com/analytics/answer/7667196
https://www.dorafilm.hu/adatkezelesi_tajekoztato_suti.pdf
https://www.dorafilm.hu/adatkezelesi_tajekoztato_suti.pdf
https://www.rendezvenydj.com/kapcsolat/
https://policies.google.com/privacy/frameworks
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(Adatátvitelre vonatkozó jogi keretrendszerek), itt (Google Drive), itt (Google Analytics) és itt (Adatvédelmi irányelvek) 
tájékozódhat bővebben; 

- A Meta Platforms Ireland Ltd. általi, Facebook és Instagram alkalmazása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az 
adattovábbítás konkrét helytől függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy 
általános adatvédelmi kikötések biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. Az alkalmazott garanciákról itt 
(Facebook) és itt (Instagram) és itt tájékozódhat bővebben; 

- A Vimeo.com Inc. alkalmazása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helytől függően az 
Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések biztosítják a 
személyes adatok megfelelő biztonságát. Az alkalmazott garanciákról itt tájékozódhat bővebben. 

- A Pinterest Europe Ltd. alkalmazása esetén megvalósuló adattovábbításoknál az adattovábbítás konkrét helytől 
függően az Európai Unió Bizottsága által elfogadott megfelelőségi határozat vagy általános adatvédelmi kikötések 
biztosítják a személyes adatok megfelelő biztonságát. Az alkalmazott garanciákról itt tájékozódhat bővebben. 
 

6.3. ADATTOVÁBBÍTÁS TOVÁBBI CÍMZETTEK RÉSZÉRE 
A bíróság, a nyomozóhatóság, a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság („NAIH”) és más hatóság, illetőleg 
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az 
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

 
7. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az 
adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, másolatkiadási-, hozzáférési-, és tiltakozási jogával és visszavonhatja 
a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.  

7.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, HOZZÁFÉRÉSI JOG 

Ön jogosult visszajelzést kérni arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e személyes adatait és hozzáférni az Adatkezelő által kezelt 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz: adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; a személyes adatok 
címzettjei, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén a továbbításra vonatkozó a 
GDPR 46. cikk szerinti ún. megfelelő garanciákról; az adatkezelés (tervezett) időtartamát; az Érintett adatkezeléshez fűződő 
jogai, jogorvoslati lehetőségei; az adatforrásokra vonatkozó információ.  

Az Adatkezelő az Ön kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön által meghatározott 
formában (elektronikusan vagy papíron) rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő a kért további másolatokért adminisztratív 
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

7.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 

7.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG (ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG)  
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. 
Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 
amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat, 
- ha azokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;  
- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- ha a személyes adatokat jogellenesen kezeli;  
- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatkezelésre;  
- ha a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
- ha a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 

került sor; 
- adatkezelési időtartam lejártakor. 
Ha a személyes adatot az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, és azt 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 egyéb személyeket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra 
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

7.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG  
Ön jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha  

https://cloud.google.com/security/compliance/eu-scc
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en&ref_topic=2919631#zippy=%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers%2Cgoogle-analytics-under-the-general-data-protection-regulation-gdpr
https://policies.google.com/privacy#europeanrequirements
https://www.facebook.com/help/566994660333381
https://help.instagram.com/272603474673152
https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/
https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
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- Ön 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 Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 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. 

Az Adatkezelő a személyes adatok korlátozásakor a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 
vagy az Európai Unió, illetve annak tagállama fontos közérdekéből kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett 
adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. 
 

7.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa, ha: 
- az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és 
- az adatkezelés automatizált módon történik. 
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a 
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való 
jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
 

7.6. TILTAKOZÁS JOGA 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből eredő 
kezelése ellen. Ha ön tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az 
Adatkezelő 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. 
 

7.7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG 
Ön jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása 
azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 
7.8. AZ ADATKEZELŐ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDEJE 

Ha a fenti jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordul, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelme 
beérkezését követően legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme alapján meghozott intézkedésekről. Arról is 
ezen időtartamon belül kap információt, ha kérelmét az Adatkezelő nem tudja teljesíteni, illetve annak összetettsége, vagy a 
kérelmek mennyisége miatt több időt igényel a válaszadás. Ekkor a határidő legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg.  

 
7.9. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi követelményeknek megfelelően 
történik, forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz az info@dorafilm.hu e-mail címre vagy postai úton a Bp 1188 Benjámin utca 
27/B levelezési cím elérhetőségeken. Adatkezelő jogsértés esetén mindent megtesz, hogy orvosolja a sérelmét és helyreállítja 
az adatkezelés jogszerű állapotát. Emellett Ön 

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). 

Honlap https://naih.hu/ 

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu  

Telefonszám +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838 

Székhely, levelezési cím 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9. 

- jogosult bírósághoz fordulni és követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével Önnek 
okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését Jogellenes adatkezelés esetén polgári 
pert kezdeményezhet, amelynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék 
előtt is megindítható. Bővebb tájékoztatás itt érhető el.  

 

mailto:info@dorafilm.hu
https://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
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8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
8.1. Amennyiben az Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, erről a honlapon közleményt tesz közzé, valamint 

az Érintett által megadott e-mail címre továbbítja a módosított tájékoztatót.  
8.2. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem rögzített adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.  
8.3. Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván 

végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja erről az Érintettet. 
8.4. Adatkezelő jogos érdeke érvényesítésének jogalapján végzett adatkezelési tevekénységekről szóló érdekmérlegelési 

teszteket Adatkezelő az Érintett kérésére elküldi az Érintettek részére. 
8.5. Adatkezelő adatkezelési tevékenységére 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 szóló 
európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet (GDPR); elérhető: link), 
valamint a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések irányadóak.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

