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8. számú melléklet 
a BUSZ-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cjsz.: 11-09-007532) 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatához  
 

HONLAPRA FELTÖLTENDŐ TÁJÉKOZTATÓ 
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

1. Adatkezelő: 

neve: BUSZ-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített neve: BUSZ-PLUSZ Kft. 

cégjegyzékszáma: 11-09-007532 

székhelye: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 3. fsz. 1. 

elérhetőségei:     telefon: +36-34-324-220 

                            fax: +36-xxxxxx 

                            e-mail cím: buszplusz@buszplusz.hu 

                            weblap-cím: www.buszplusz.hu 

képviselője:        Hocsák Sándor ügyvezető 

2. Adatkezelés szabályai: 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a honlapon történő feltüntetéstől visszavonásig tart. 
 
Az Adatkezelő (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a 
jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság 
minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv-ben, 
illetve az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban GDPR) meghatározott 
személyes adat kezelése megvalósul. 
 
A jelen szabályzat fogalmai azonosak az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező magyarázatokkal. 
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden 
szakaszában megfelel a célnak – és, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 
kezelése egyébként jogellenesség válik, az adatok törlésre kerülnek. 
 
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi 
felhatalmazás alapján kezel. 
 
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az 
adatkezelés jogalapját.  
 
A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak, illetve bármely adatkezelést végző szervezetek 
kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő 
és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. 
Ha az érintett tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy 
időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését a Társaságnál kezdeményezni. 
 
A Társaság adatokat az adatfeldolgozónak csak a vele kötött megbízási szerződés alapján továbbít. 
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A Társaság mindenkori ügyvezetője meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, 
valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az 
adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 
 
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne 
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése 
úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, 
megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
 
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét a belső adatvédelmi munkatárs látja el. 
 

3.  Sütik használatára vonatkozó szabályzat 
 

A honlap szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása 
érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre 
vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát. A sütik a böngésző által a 
felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző 
állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és 
egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. 
 
A honlap látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak: 
Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen 
szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni. 
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók 
hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a 
leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának 
érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk. 
Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos 
korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait. 
Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken 
keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési 
köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, 
de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és 
beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki. 
 
A cookie-k által gyűjtött információkat a honlap nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb 
módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely 
szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta. 
 
A honlap független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató 
hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a honlap nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi 
használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az 
irányadóak, amelyért a honlap felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható. 
 
A honlap fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely 
részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges 
változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is 
használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül. 
 
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében. Az alább felsorolt linkek 
alatt részletes információkat talál a cookie-k deaktiválásáról a leggyakrabban használt böngészőkre 
vonatkozóan: 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 
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• Google Chrome 

• Safari 

4. Az érintettek jogai 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, 
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. 
 
A Társaság a beérkezett kérelemre, tiltakozásra köteles a beérkezéstől számított legkésőbb 15 – 
tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ adni.  
 
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben 
az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. 
 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5) 
bekezdésében meghatározott esetben számít fel. 
 
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésben vagy 19. §-ában meghatározott okokból 
utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, 
írásban kerül sor. 
 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a 
szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. 
§ (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése 
iránt.  
 
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 
5 napra – az adatkezelést a Társaság vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát 
megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint tájékoztatja. 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint jár el. 
 
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által 
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az 
okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
a kárt vagy az érintett személyiségi jogainak sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan 
ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 
 
Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: 
 
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
honlap:  www.naih.hu 
 

5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések 
 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv., a GDPR egyezmény szabályai, és 
a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadóak.  


