
Adatvédelem 
A www.verepker.hu adatvédelmi elvei és gyakorlata  
Verba Péter E.V. (3300 Eger, Klapka György utca 1.) a verepker.hu site (a 
továbbiakban "Weboldal") üzemeltetőjének (a továbbiakban "Forgalmazó") 
adatvédelmi és - kezelési elvei és gyakorlata (a továbbiakban "Szabályzat"). 
A jelen Szabályzat kialakításakor figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályokat, 
illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: 

 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
2011. évi CXII. törvény; 

 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 
1998. évi VI. törvény; 

A jelen Szabályzat célja, hogy online szolgáltatásaink minden területén, minden 
egyén számára bármiféle megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy alapvető 
jogait tiszteletbe tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során. A Szabályzatot 
a Forgalmazó magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

I. Fogalom meghatározások a Szabályzat alkalmazása során: 
a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: 
"Érintett", "Látogató") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre 
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig 
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható; 
b) különleges adat: 
 a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, 
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a 

büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok; 
c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, 
felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a 
nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok 
megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is; 
d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől; 
e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetővé teszik; 
f) nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 
illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén 
az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő 
törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg; 
h) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes 
adatok feldolgozását végzi; 
i) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
nem lehetséges; 



j) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora; 
k) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy 
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal 
végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, 
visszakeresése és terjesztése. 
 
II. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények 
gépi feldolgozás során: 
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és 
feldolgozni; 

b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő 
módon nem szabad felhasználni; 

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e 
célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl; 

d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük; 

e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását 
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé, 

f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos 
vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó 
személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez 
vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is, 

g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban 
tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan 
megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, 
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 

III. Az adatalanyt védő további garanciák: 
1.) Személyes adat akkor kezelhető, ha  
a) ahhoz az Érintett hozzájárul, 

vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - 
helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - adatok körének 
kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. 
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, 
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell 
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Érintett 
hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa 
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 

2.) Mindenkinek joga van arra, hogy 
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő 
céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy 
székhelyéről; 

b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, 
hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az 
adatokról számára érthető formában tájékoztassák; 



c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető 
legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; 

d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt 
esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.  

3.) Az adatkezelés célhoz kötöttsége  
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie a céljának. Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely 
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 
alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig történhet. A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a 
Látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek. 

Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően 
ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést 
elrendelő jogszabályt. 

Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni. Az 
adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az 
adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 

4.) Adatbiztonság 

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához 
szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani. Az adatkezelő köteles 
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Az 
adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. Az 
adatfeldolgozás általában gépi úton történik. Az adatkezelés céljának teljesülésével 
egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni. 

5.) Adattovábbítás, adatkezelési kötöttsége 
Az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor 
kapcsolhatóak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, 
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Az adatkezelések megvalósítása előtt a Kiadónak - a jogszabályi előírások 
figyelembevételével - érthető és egyértelmű tájékoztatást kell közzé tennie az 
adatfelvétel módjáról, céljáról és - az adatszolgáltatás önkéntessége esetén - az 
önkéntes jelleg feltüntetéséről. 

IV. Közvetlen üzletszerzési- és adatfeldolgozási célú adatkezelés: 

A verepker.hu külső partnereinek személyes adatait (pl. nevét, e-mail címét, stb.) 
tartalmazó adatbázis adatfeldolgozás, üzletszerezés, kapcsolatfelvétel, illetve direkt 
marketing kampány céljából történő felhasználására az 1995. évi CXIX. törvény 
szigorú rendelkezéseket tartalmaz. 

1. Marketing és kommunikációs kapcsolat-felvételi – lista 

A törvény rendelkezése értelmében a  verepker.hu, mint közvetlen üzletszerző szerv 
kizárólag a kapcsolat-felvételi lista, illetve üzletszerzési lista összeállítása céljából, 



illetőleg az általa adatok kezelésére, átvételére megbízott szerv kapcsolatfelvétel és 
kapcsolattartás céljából a következő forrásból gyűjthet és használhat fel név- és 
lakcímadatot: 

a) annak az érintettnek az adatát, akivel korábban az adatkezelő kapcsolatban állt 
(üzletfél); üzletfélnek tekinthető, aki akaratlagos cselekedetével - a termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkozóan információkat kérve, vagy nyilvános hirdetésre 
válaszolva - a maga részéről is kapcsolatokat kezdeményezett és ennek során név- 
és lakcímadatait az adatkezelő közvetlen üzletszerző szervnek átadta, és ezeknek az 
adatoknak a további kezeléséhez hozzájárult; 

b) annak az érintettnek az adatát, aki az adatkezelő megkeresésére hozzájárul az 
adatainak kezeléséhez 

c) a jogszerűen nyilvánosságra hozatal céljából készített és nyilvánosságra hozott 
adatállományban, név- és címjegyzékben, valamint kiadványban - így különösen 
telefonkönyv, szaknévsor, kamarai névjegyzékek, statisztikai névjegyzék - szereplő 
adatot, feltéve, ha az adatgyűjtéskor vagy az adategyeztetéskor az érintettet 
tájékoztatták az eredetitől eltérő célra történő adatfelhasználás lehetőségéről, 
illetőleg a letiltás jogáról; 

d) más, ugyanazon tevékenységet végző személytől vagy szervtől átvett adatot, 
amennyiben az érintett az adat átadását az erről szóló előzetes tájékoztatás után 
nem kifogásolta, vagy tiltotta meg; 

e) adat igénylésével a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) hatálya alá tartozó 
nyilvántartásból az Nytv.-ben meghatározott feltételekkel, feltéve, hogy a polgár az 
adatainak kiadását nem tiltotta meg. 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából név – és 
lakcímadatok igénylése esetén a kérelmezőnek az ott meghatározott tevékenység 
végzésére való jogosultságát is megfelelően igazolnia kell. 
A verepker.hu az így megszerzett adatokat az érintettekkel való kapcsolatfelvétel, az 
érintettek tájékoztatása, illetve üzletkötés előmozdítása érdekében közvetlen 
üzletszerzési listán nyilvántarthatja és felhasználhatja. 

A közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés során a verepker.hu biztosítja 
az érintett jogát a személyes adatainak védelméhez. Az adatkezelő kérésre köteles 
az érintettet írásban tájékoztatni arról, hogy a megkereső az adatokat milyen 
forrásból szerezte. A fentieken kívül az adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, 
hogy az adatkezelő biztosítja számára azt a jogot, hogy a további együttműködést 
bármikor indokolás nélkül megtagadja. 
 
V. Egyéb adatvédelmi információk 
1.) Linkek 
Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más 
szolgáltató partnerünk oldalára vezethet. Ezen szolgáltatók adat- és 
információvédelmi gyakorlatáért a Forgalmazó nem vállal felelősséget. 

2.)Feliratkozás során rendelkezésünkre bocsátott adatok 
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Látogatóinknak feliratkozási űrlapot kell 
kitölteniük. A feliratkozás során keletkező információkat a legnagyobb 
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem 



férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük Látogatóinkat, hogy 
statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a Látogatók 
érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Az így nyert információkat nem 
adjuk ki harmadik félnek.  

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok 
tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. 

A Látogató az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti 
adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, 
megváltoztatását, illetve törlését. A Látogató az adatkezeléshez történő 
hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük, forduljon 
bizalommal a Forgalmazóhoz ( info@verepker.hu ). 
 


