Adatkezelési tájékoztató a Nemzeti Agárgazdasági Kamara e-Iroda felületén a tagdíjmegállapítás folyamatában közreműködő könyvelőket, adószakértőket, adótanácsadókat
vagy könyvvizsgálókat érintő adatkezelésekről
Frissítve: 2022.04.27.
1. Adatkezelő megnevezése
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Telefon: +36 80 900 365
E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu
Honlap: https://www.nak.hu/
2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
A NAK adatvédelmi tisztviselője: dr. Nagy Nóra
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu
3. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja
3.1. Jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag az e-Irodán keresztül a tagdíj-megállapítási folyamat
kapcsán a könyvvizsgálóknak/könyvelőknek, adószakértőknek, adótanácsadóknak kialakított
felületen (a továbbiakban: felület) a NAK-kal kapcsolatba kerülő természetes személyek (a
továbbiakban: Érintett, Ön), vonatkozásában kezelt személyes adatokra vonatkozik.
Tájékoztatjuk, hogy a NAK személyes adatait egyéb jogalapon, pl. jogszabályi rendelkezések alapján
is jogosult lehet kezelni.
Az adatot rendelkezésre bocsátó felelős a megadott személyes adatok valósságáért és
pontosságáért.
3.2. Kezelt adatok köre
Egyéni vállalkozói minőségben eljáró könyvelők, adószakértők, adótanácsadók/könyvvizsgálók
esetén: az Érintett neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, székhely címe, levelezési
címe, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, adóazonosító jele, emailcíme, telefonszáma, könyvelő esetén a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása szerinti
regisztrációs száma és könyvviteli szolgáltatást végzők igazolványszáma, adószakértő és adótanácsadó
esetén az adószakértői illetve adótanácsadói nyilvántartási száma és az adószakértői illetve
adótanácsadói igazolványszáma, könyvvizsgáló esetén a könyvvizsgálói nyilvántartási száma, Magyar
Könyvvizsgálói Kamarai tagszáma, továbbá az Érintett agrárkamarai azonosítószáma, az általa
megküldött, az egyéni vállalkozói tevékenység igazolására szolgáló dokumentum másolata, illetve
egyéb, az Érintett által megküldött dokumentum. Amennyiben az egyéni vállalkozó nem személyesen,
hanem az általa foglalkoztatott személyen keresztül végez könyvelői, adószakértői, adótanácsadói,
könyvvizsgálói tevékenységet, úgy ezen alkalmazottjának neve, szakmai kamarai nyilvántartási száma,
igazolványszáma.
A
NAK
nyilvántartja,
hogy
az
Érintett
könyvelőként/adószakértőként/adótanácsadóként vagy könyvvizsgálóként, avagy mindkét jogcímen
regisztrál-e a NAK adatbázisába.

Személyes adat

Cél

Jogalap

Név, születési név, születési
hely, idő, anyja neve, székhely
címe,
egyéni
vállalkozói
nyilvántartási
szám,
statisztikai
számjel,
regisztrációs
szám,
igazolványszám,
nyilvántartási szám, tagszám,
agrárkamarai azonosító szám,
egyéni
vállalkozói
tevékenység
igazolására
szolgáló dokumentum

Az érintett azonosítását szolgálja,
célja annak ellenőrzése, hogy az
érintett
megfelel-e
az
Alapszabálynak a könyvelőkkel,
adószakértőkkel,
NAK
közérdekű
adótanácsadókkal,
ellátásához szükséges
könyvvizsgálókkal
szemben
támasztott
követelményeknek,
valamint a tagra, tagdíjfizetésre
vonatkozóan tett nyilatkozatok
valósságának ellenőrzése.

feladata

Levelezési cím, telefonszám,
e-mail cím, amelyet a
Az érintettel való kapcsolattartást
regisztráció véglegesítése, az
Az érintett hozzájárulása
szolgálja
adatlap kitöltése során ad
meg.

NAK részére megküldött
dokumentumok,
nyilatkozatok
és
adattartalmuk (amelyek a
több személyes adatot is
tartalmazhatnak, különösen
nevek, igazolványszámok stb.)

A dokumentumok, nyilatkozatok
egy része annak ellenőrzéséhez
szükséges, hogy az érintett
megfelel-e az Alapszabálynak a
könyvelőkkel,
adószakértőkkel,
adótanácsadókkal,
könyvvizsgálókkal
szemben
támasztott
követeléseinek,
valamint igazolja, hogy az érintett
megismerte
az
eljárási
szabályokat. Más részük a tag NAK
törvény és Alapszabály szerint
előírt tagdíjfizetési kötelezettsége
megállapításához
és
a
megállapított tagdíj összegének
igazolásához,
közvetetten
a
megállapított
tagdíj
megfizetésének ellenőrzéséhez, a
meg
nem
fizetett
tagdíj
végrehajtásának
igazolásához
szükséges.

Bizonyos adatok a NAK-ra
vonatkozó jogi kötelezettség (pl.
számviteli törvény előírása okán)
teljesítéséhez szükségesek. A
NAK rendelkezésére bocsátott, a
fizetendő tagdíj (amely meg nem
fizetése esetén köztartozás),
összegének
megállapításához,
igazolásához
szükséges
dokumentumokat
a
NAK
közérdekű feladata ellátása
érdekében kezeli a tagdíj
megállapítása, a megállapított
összeg igazolása, közvetetten a
megállapított
tagdíj
megfizetésének ellenőrzése és a
meg nem fizetett tagdíj NAV
útján
történő
végrehajtása
érdekében.

A
felület
használata
A regisztrációs kód igénylése regisztrációhoz
kötött,
a NAK
közérdekű
során
megadott
mobil regisztrációhoz szükséges egy
ellátásához szükséges
telefonszám
telefonszám megadása, erre a
telefonszámra kerül kiküldésre a

feladata

regisztrációhoz szükséges kód. A
regisztrációs kód igénylő felület
alkalmazása a felület biztonságát
és
védelmét
szolgálja,
a
rendszertámadások ellen véd. A
mobil telefonszám, amelyre a
regisztrációs kód kiküldésre kerül,
nem
kerül
névvel
összekapcsolásra, a NAK azt
semmilyen
formában
nem
használja fel az Ön azonosítására. A
regisztrációs kód megküldésére
érintett
által
megadott
telefonszámot a NAK az igénybe
vett sms küldő szolgáltatóval
történő elszámolásra felhasználja.

Jogi személy könyvelő, adószakértő, adótanácsadó/könyvvizsgáló (cég) esetén: a jogi személy neve,
rövid neve, alapításának dátuma, jogi formája, székhely címe, levelezési címe, cégjegyzékszáma,
bírósági nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, a könyvvizsgáló cég nyilvántartási
száma, email-címe, telefonszáma, agrárkamarai azonosítószáma, valamint a cégkivonat/létezést
igazoló irat, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányának másolata, illetve egyéb, megküldött
dokumentum. A jogi személy részéről eljáró könyvelő, adószakértő, adótanácsadó, könyvvizsgáló neve;
könyvelők esetében könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása szerinti regisztrációs szám és
könyvviteli szolgáltatást végzők igazolvány száma, adószakértők és adótanácsadók esetében az
adószakértői, illetve adótanácsadói nyilvántartási szám és adószakértői, illetve adótanácsadói
igazolványszám, könyvvizsgálók esetében Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagszám. A NAK
nyilvántartja, hogy az Érintett könyvelőként/adószakértőként/adótanácsadóként, könyvvizsgálóként,
avagy mindkét jogcímen regisztrál-e a NAK adatbázisába.
Személyes adat

Cél

E-mail
cím,
telefonszám,
amelyet
a
regisztráció
Kapcsolattartást szolgálja.
véglegesítése,
az
adatlap
kitöltése során ad meg
Eljáró könyvelő, adószakértő,
adótanácsadó, könyvvizsgáló
neve, könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartása szerinti
regisztrációs száma, könyvviteli
szolgáltatást végzők, továbbá
adószakértői,
illetve
adótanácsadói
igazolványszáma, adószakértői
illetve,
adótanácsadói

Jogalap
Az
érintett
hozzájárulása,
amennyiben
természetes
személy használatában van a
telefonszám

Az érintett azonosítását szolgálja,
célja annak ellenőrzése, hogy az
érintett
megfelel-e
az
Alapszabálynak a könyvelőkkel,
NAK
közérdekű
adószakértőkkel,
ellátásához szükséges
adótanácsadókkal,
könyvvizsgálókkal
szemben
támasztott követelményeknek,
közvetve
pedig
a
tagra,
tagdíjfizetésre vonatkozóan tett

feladata

nyilvántartási száma, Magyar nyilatkozatok
valóságának
Könyvvizsgálói
Kamarai ellenőrzése, annak igazolása.
tagszáma

NAK
részére
megküldött
dokumentumok, nyilatkozatok
és adattartalmuk (amelyek a
több személyes adatot is
tartalmazhatnak,
különösen
nevek, igazolványszámok stb.)

A dokumentumok, nyilatkozatok
egy része annak ellenőrzéséhez
szükséges, hogy az érintett
megfelel-e az Alapszabálynak a
könyvelőkkel, adószakértőkkel,
adótanácsadókkal,
könyvvizsgálókkal
szemben
támasztott
követeléseinek,
valamint igazolja, hogy az érintett
megismerte
az
eljárási
szabályokat. Más részük a tag NAK
törvény és Alapszabály szerint
előírt tagdíjfizetési kötelezettsége
megállapításához és megállapított
tagdíj összegének igazolásához,
közvetetten a megállapított tagdíj
megfizetésének ellenőrzéséhez, a
meg
nem
fizetett
tagdíj
végrehajtásának
igazolásához
szükséges.

Bizonyos adatok a NAK-ra
vonatkozó jogi kötelezettség (pl.
számviteli törvény előírása okán)
szükségesek.
A
NAK
rendelkezésére bocsátott, a
fizetendő tagdíj (amely meg nem
fizetése esetén köztartozás),
összegének megállapításához,
igazolásához
szükséges
dokumentumokat
a
NAK
közérdekű feladata ellátása
érdekében kezeli a tagdíj
megállapítása, a megállapított
összeg igazolása, közvetetten a
megállapított
tagdíj
megfizetésének ellenőrzése és a
meg nem fizetett tagdíj NAV
útján történő végrehajtása
érdekében.

A
felület
használata
regisztrációhoz
kötött,
a
regisztrációhoz szükséges egy
telefonszám megadása, erre a
telefonszámra kerül kiküldésre a
regisztrációhoz szükséges kód. A
regisztrációs kód igénylő felület
alkalmazása a felület biztonságát
és védelmét szolgálja, a felület
A regisztrációs kód igénylése működőképességét biztosítja, a
NAK
közérdekű
során
megadott
mobil rendszertámadások ellen véd, a
ellátásához szükséges
telefonszám
telefonszám kezelése is ezen célt
szolgálja. A mobil telefonszám,
amelyre a regisztrációs kód
kiküldésre kerül nem kerül névvel
összekapcsolásra, a NAK azt
semmilyen
formában
nem
használja fel az Ön azonosítására.
A regisztrációs kód megküldésére
érintett
által
megadott
telefonszámot a NAK az igénybe

adata

vett sms küldő szolgáltatóval
történő elszámolásra felhasználja.

3.3. A felület működtetésének céljai
A fent jelölt, Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése közvetetten az alábbi
célokat szolgálja:
- a NAK a tagdíj-megállapítási folyamatában résztvevő könyvelőket, adószakértőket, adótanácsadókat
és könyvvizsgálókat a számukra létrehozott NAK-os ügyintézési felületen (e-Iroda) regisztrációs
kérelmük alapján regisztrálja, hogy ott jogosultságokat biztosítson a részükre, illetve velük kapcsolatot
tartson,
- a NAK tagdíj-megállapítási folyamatában részt vevő Érintett az agrárkamarai tag által adott
meghatalmazás alapján a tag részére az Alapszabályban rögzített módon és időszakban
kedvezményeket tudjon igazolni,
- a NAK felületén önként regisztráló Érintettek bekerülnek a NAK által létrehozott és működtetett
könyvelői, adószakértői, adótanácsadói és könyvvizsgálói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az
adatbázis nem nyilvános, azt a NAK munkavállalói egy zárt adminisztrációs felületen, a NAK tagjai pedig
az agrárkamarai ügyintézésre szolgáló, a www.nak.hu portálról bejelentkezést követően elérhető eIroda fiókjukon keresztül tudják megtekinteni. A regisztráció során megadott adatok tekintetében a
NAK tagjai korlátozott megtekintési joggal rendelkeznek. A korlátozott megtekintési jog azt jelenti,
hogy a NAK tagjai az adatbázisban szereplő Érintettek közül a Keresés funkció használatával tudják
kiválasztani
az
általuk
a
felületen
könyvelőként,
adószakértőként,
adótanácsadóként/könyvvizsgálóként bejelölni kívánt Érintettet. A keresés során az Érintett
azonosításához a következő adatokat ismerhetik meg: az Érintett neve, adószáma, agrárkamarai
azonosítója, a székhelyéül szolgáló település neve, valamint az arra vonatkozó információ, hogy az
Érintett könyvelőként/adószakértőként/adótanácsadóként, vagy könyvvizsgálóként, avagy mindkét
jogcímen szerepel-e a NAK adatbázisában,
- kapcsolatfelvétel: Az Érintettek adatait a NAK az Érintettek önkéntes adatszolgáltatásából ismeri meg,
ugyanakkor azokat a rendelkezésére álló közhiteles adatbázisokban, valamint a bárki számára elérhető
publikus nyilvántartásokban szereplő adatok alapján ellenőrizheti. Ellentmondó adatok esetén a NAK
az Érintettekkel egyeztetést kezdeményezhet, tőlük további adatokat, dokumentumokat kérhet be.
Egyéb könyvvizsgálói és könyvelői/adószakértői/adótanácsadói felületen tett nyilatkozatával,
dokumentummal összefüggésben megkeresheti az érintettet ügyintézés (pl. hiánypótlás) céljából.
3.4. Az adatkezelés jogalapjai
- Az érintett hozzájárulása: Az adatok kezelése 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 irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján
alapul, azaz a személyes adatok kezelésére az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes
hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor.

- A NAK közérdekű feladata ellátása: Az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul,
vagyis az adatkezelés az adatkezelő közérdekű feladatának ellátásához szükséges. Az alapjául szolgáló
nemzeti jogszabály: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvényben (NAK törvény) a NAK Alapszabályában foglalt tagdíj megállapításra vonatkozó
rendelkezések, így különösen a NAK törvény 11. § (1) bekezdése, amely szerint „az éves tagdíj
mértékét, fizetésének módját és feltételeit az alapszabály határozza meg. A tagdíj mértékét a tagok
gazdasági súlyára figyelemmel, sávosan kell meghatározni oly módon, hogy annak összege az egymillió
forintot nem haladhatja meg. Az alapszabály a tagdíjfizetés alapját vagy mértékét csökkentő
kedvezményeket állapíthat meg”, valamint a NAK törvény 11. § (2) bekezdése, amely alapján „a meg
nem fizetett kamarai tagdíj, pótlék, valamint a nyilvántartásba-vételi díj köztartozás, amelyet meg nem
fizetésük esetén az állami adóhatóság adók módjára hajt be”. A tagdíj mértékéről, valamint a tagdíj
fizetésének módjáról, feltételeiről különösen az Alapszabály II. fejezet G) pontja rendelkezik. A
mindenkor hatályos Alapszabály a NAK honlapján elérhető.
- A NAK-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése: Az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontján alapul, vagyis az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges. Így különösen a számviteli törvény előírása, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény előírásai.
4. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelés
céljának megszűnéséig kezeli. A pénzügyi elszámolás alapjául szolgáló adatokat a számviteli törvény
előírásai alapján 8 évig jogosult kezelni; a felfüggesztésre került könyvelőről, illetve
adószakértőről/adótanácsadóról/könyvvizsgálóról az adatokat a felfüggesztésről szóló döntést
követően 5 évig kezeli. Amennyiben az Adatkezelőnek valamilyen jogi igénye merülne fel, az alapjául
szolgáló dokumentumokat, adatokat (pl. jelentés) a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez szükséges ideig, kezeli. A regisztráció kapcsán beérkező dokumentumokat, amennyiben azokról rendelkezik a NAK mindenkor hatályos iratkezelési szabályzata - a NAK mindenkor
hatályos iratkezelési szabályzata szerint kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulását az
Adatkezelő részére küldött, az Ön beazonosítására alkalmas levéllel bármikor visszavonhatja (pl.
különösen e-mail címe, levelezési címe, amelyet a regisztráció véglegesítése során, az adatlap kitöltése
során ad meg). A hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés
továbbra is jogszerű marad.
5. A kezelt személyes adatok köre és forrása, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta a NAK
rendelkezésére
A NAK erre feljogosított munkatársai az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat kezelik. A megadott
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Adatait a NAK elsődlegesen önkéntes
adatszolgáltatásából ismeri meg, ugyanakkor azokat a rendelkezésére álló közhiteles adatbázisokban,
valamint a bárki számára elérhető publikus nyilvántartásokban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
6. Automatikusan gyűjtött adatok
Az e-Iroda felület használatával az Adatkezelő automatikusan adatokat gyűjthet az Ön számítógépéről,
mobil eszközéről, a számítógépe, mobil eszköze beazonosításával (pl. IP cím, böngésző, operációs
rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja). A
számítógépe, mobil eszköze IP címe segítségével az e-Iroda regisztrációs felületre, bejelentkezési

felületre történő látogatásával Ön akár földrajzilag is lokalizálható. Alapvetően az Ön személyének
beazonosítására ezek az adatok nem alkalmasak, azonban egyéb személyes adatai Adatkezelő részére
megküldésével, pl. az e-Iroda felületre regisztrációja és az e-Iroda felület használata során az Ön
személye beazonosíthatóvá válik. Egyéb adatokkal összekapcsolva pedig ezek az adatok is alkalmasak
arra, hogy az e-Iroda használójára, azaz Önre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

7. Profilalkotás
Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat a Felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz vagy viselkedéshez kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
A NAK nem végez profilalkotást a személyes adatok kezelése során.
8. Adatfeldolgozók és a személyes adatok címzettjei
Adatfeldolgozó (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, azonban döntési jogosultságot nem kap,
csupán az adatkezelő döntéseit hajtja végre):
- Informatikai támogató jellegű szolgáltatást nyújt: AB Consulting Group Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10048438, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., e-mail cím: info@abconsulting.hu), DVCON
Informatika Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-964772, székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18.
1. em. 7., e-mail cím: info@dvcon.hu)
- Az e-Iroda felületre történő regisztráció során a NAK a regisztrációs kódot Önnek az Invitech ICT
Services Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-190552, székhely: 2040 Budaörs,
Edison utca 4., e-mail cím: vip@invitech.hu) igénybevételével küldi meg.
Egyéb 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):
- A NAK tagjai az e-Iroda felületre belépve a regisztrált könyvvizsgálók és
könyvelők/adószakértők/adótanácsadók
között
kereshetnek
a
könyvelői/adószakértői/adótanácsadói/könyvvizsgálói adatbázisban, felvehetik Önnel a kapcsolatot,
visszaigazolási
kérelmet
küldhetnek
Önnek,
annak
érdekében,
hogy
Ön,
könyvelői/adószakértői/adótanácsadói/könyvvizsgálói minőségében feltüntetésre kerüljön az adott
tagnál. A tag az alábbi személyes adataihoz fér hozzá az adatbázisból: az Érintett neve, adószáma,
agrárkamarai azonosítója, a székhelyéül szolgáló település neve, valamint az arra vonatkozó
információ, hogy az Érintett könyvelőként/adószakértőként/adótanácsadóként, könyvvizsgálóként,
avagy mindkét jogcímen szerepel-e a NAK adatbázisában.
- Amennyiben az Önt meghatalmazó taggal, vagy a tag Önnel lezárja a korábban az e-Irodán keresztül
létrejött kapcsolatot, úgy a tag az alábbi adatokat továbbra is láthatja Önről: név, adószám, kamarai
azonosító, székhely település neve, kapcsolat típusa (könyvelő/adószakértő/adótanácsadó és/vagy
könyvvizsgáló), kapcsolat időszaka. Amennyiben tagdíjkorrekciót végzett az adott tag számára, úgy a
tagdíjkorrekció visszaigazolásaként kiállított PDF dokumentumon is megjelenik a neve és a kamarai
azonosítója. Felfüggesztett fiók esetén történő kapcsolatfelbontás esetén az Önt korábban
meghatalmazó tag ugyanezen adatokat láthatja a továbbiakban is.

9. Adattovábbítás EU-n, EGT-n kívüli országba
Adatkezelő EU-n, EGT-n kívüli országban letelepedett adatfeldolgozó, címzett részére nem továbbítja
személyes adatait.

10. Jogai gyakorlása
Adatkezelő az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően
haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe
nem számít bele. Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek
számát, az 1 hónapos határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő
meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Adatkezelőhöz címzett, az adatbiztonsági
követelmények teljesülése és az érintett jogainak megfelelő védelme érdekében, az Ön azonosítására
alkalmas formában, jogosult benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. Adatkezelő
köteles meggyőződni az érintett és a jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.
Az adatai kezeléséhez való hozzájárulása visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelést nem teszi
jogszerűtlenné.
11. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai
11.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
• az Adatkezelő milyen személyes adatait;
• milyen jogalapon;
• milyen adatkezelési cél miatt;
• mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
• az Adatkezelő kinek,
• mikor,
• milyen jogszabály alapján,
• mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
• milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a
NAK rendelkezésére);
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
profilalkotást is.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő
köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának
egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat

kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb
egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére
rendelkezésére bocsátja, azonban azért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számíthat fel.
11.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa
valamely személyes adatát. Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat
pontosságát, a kérését a 9. pontban jelöltek szerint teljesíti Adatkezelő, és erről Önt az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
11.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az
Adatkezelő zárolja amennyiben
- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi 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 az érintett 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).
A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
11.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat saját helyzetével
kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen vagy az Adatkezelő által jogos érdek jogalapon
kezelt személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a
személyes adat kezelését 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.
11.5. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől
a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
- az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre
nincs más jogalap;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:
- személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében
végzett feladat végrehajtása céljából (pl. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok törlése
az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban
nem teljesíthető);
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A NAK a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre
küldött levélben értesíti az érintettet.
11.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni Adatkezelőt, hogy a rá
vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik
adatkezelőnek) küldje meg, ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés
létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
12. Jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos
adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: www.naih.hu), vagy
- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár
el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye
(ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be
keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A NAK székhelye szerint a perre a
Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
13. Adatbiztonság
Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a
véletlen megsemmisülés és a sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében figyelembe veszi a technika
mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes
adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha a magasabb szintű védelmet biztosító
megoldás aránytalan nehézséget jelent számára.
Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az
Adatkezelő által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő alkalmazásában
adatkezelést végző munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
Az Adatkezelő munkatársai megtesznek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a
személyes adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás,
kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes
betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal
gondoskodik, így az Adatkezelő valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan vírusvédelmi
rendszer üzemel. Az internethez kapcsolódó informatikai berendezések, szoftverek, operációs
rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok az Adatkezelő tulajdonát
képezik. Az adattároló eszközök az Adatkezelő tulajdonát képezik vagy kizárólagos rendelkezése alatt
állnak.
Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt adatok pontosak legyenek (vagyis
megegyezzenek azzal, amit Ön megadott), valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani. Adatkezelő minden harmadik felet, amelynek esetlegesen
személyes adatokat továbbít, felhív az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartására.
14. A NAK adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
Személyes
adatainak
kezelésével
kapcsolatban
további
tájékoztatást
a
http://www.nak.hu/adatvedelem címen közzétett, NAK-SZ-14 számú adatvédelmi és adatkezelési
szabályzat tartalmazza. Kérjük, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását kizárólag a szabályzat
rendelkezéseinek ismeretében adja meg.
Jelen tájékoztatóban használt fogalmak a GDPR-ban (különösen a GDPR 4. cikkében) foglalt jelentéssel
bírnak. A GDPR elérhető az alábbi linken:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
15. Záró rendelkezések
Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja a jogszabályváltozásoknak,
adatvédelmi felügyeleti hatóság felhívásának megfeleltetés érdekében és az egyes igénybe vett
adatfeldolgozók változása, valamint elérhetőségi adatok változása esetére. Jelen tájékoztató
mindenkor hatályos változata elérhető a NAK http://www.nak.hu/kamara/adatvedelem url címen, az
esetleges módosításokról előzetesen a honlapon és az e-Iroda felületen kap tájékoztatást. A
tájékoztató korábban hatályos verzióját Adatkezelő 1. pontban jelölt elérhetőségére küldött kérésére
rendelkezésére bocsátjuk.

