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1. BEVEZETÉS 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI: 
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2. A  WWW.METNET.HU LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1.         Regisztráció nélküli látogatók munkamenetének pillanatnyi kiszolgálása 

Adatkezelés célja 

Az www.metnet.hu látogatói célú használatához nem szükséges regisztráció. Az adatkezelés célja 
ezért a weboldalt regisztráció nélkül látogatók kiszolgálása is. 

A weboldal látogatóinak a weboldal használatához alapesetben nem szükséges személyes adataik 
megadása. Ugyanakkor a weboldal böngészése során és azzal összefüggésben az www.metnet.hu a 
weboldal elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, a weboldalon elérhető 
szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok 
mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely 
bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat. 

Kezelt adatok köre 

Hozzájárulás esetén a felhasználó IP címe és hozzávetőleges lokációs adata (nem pontos GPS adat, 
hanem városszintű lokáció) kerül kezelésre az www.metnet.hu által. A folyamat során kizárólag a 
látogató IP címe kerül továbbításra a Google-nek és a Ads Interactive Network Kft-nek, melyek a 
weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek.  

Amennyiben a látogató regisztráció nélkül tekinti meg a weboldalt, úgy az www.metnet.hu saját 
digitális kiszolgáló háttér-infrastruktúrájában és adatbázisában nem tárol semmiféle adatot a 
felhasználóról (az adott munkamenet pillanatnyi technológiai kiszolgálásán kívül pl. IP-cím a 
webkiszolgáló, vagy Socket azonosító a www.metnet.hu élőben frissülő featurei számára). A 
www.metnet.hu (és külső, statisztikai analitikai és reklámkiszolgáló szolgáltatások) „cookie”-kat 
tárolnak a Felhasználó számítógépén, melyek esetében az www.metnet.hu a felhasználó csak 
hozzávetőleges település-szintű információját tartja nyilván. Az www.metnet.hu ezen adatokat 
mindaddig, amíg a látogató nem regisztrál a weboldalon, nem kapcsolja össze más adatokkal és nem 
törekszik a Felhasználó személyének más módon való beazonosítására sem. 

Adatkezelés időtartama 

A személyes adatok a munkamenet kiszolgálását követően automatikusan és rögtön törlődnek a 
rendszerből. 

Adatkezelés jogalapja 

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége 

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Adattovábbítás címzettjei 
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A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére 

kerülnek továbbításra: 

▪  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google); 

▪  ads Interactive Network Kft. - 2636 Tésa, Petőfi utca 16. 

www.metnet.hu- tól független adatkezelések lehetősége 

A weboldal html kódja az www.metnet.hu-tól független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket 
tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere 
közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső 
szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy 
végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően. 

2.2.         Regisztrált felhasználók weboldal használata 

 Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a MetNet Hungary kft által üzemeltetett weboldal regisztrációval rendelkező 
felhasználóinak kiszolgálása, és az ahhoz kapcsolódó többletszolgáltatások biztosítása. 

Kezelt adatok köre 

A folyamat során kezelt személyes adatok három kategóriába tartoznak: kötelezően és opcionálisan 
megadható adatok, illetve az www.metnet.hu által létrehozott adatok. 

Kötelezően kell megadni a regisztrált felhasználónak a következő adatait: felhasználónév; email cím; 
jelszó;   

Opcionálisan adhatja meg a regisztrált felhasználó a következő adatait: teljes (valódi) név; rövid 
bemutatkozás; saját weblap címe; saját webkamera címe; fénykép (avatar); további opcionális 
észlelési települések helyei; az észlelési hely földrajzi koordinátái, észlelési hely rövid környezeti 
leírása  

Az www.metnet.hu által létrehozott adatok a folyamatban a következők: előzmény adatok (a 
felhasználó magatartása, felhasználói jogok változása); 

A www.metnet.hu a felhasználó magatartására vonatkozó adatokat olyan formában kapcsolja össze a 
felhasználó egyéb adataival, hogy abból a visszaélések kiszűrésére, megakadályozására reális esélye 
legyen, ezáltal biztosítva a weboldalon szereplő tartalmak hitelességét, a MetNet Szabályzat 
betarttatását és többi felhasználó védelmét. Ezek a moderálási előzmények, amelyek során a 
minőségbiztosítást és segítségnyújtást végző meteorológusok, oldaladminisztrátorok bizonyos 
műveleteket hajtanak végre a felhasználó adatforrásaival és kommunikációjával kapcsolatban. Ezek 
lehetnek javítások, ideiglenes tiltások, engedélykérések, javítási napló, meteorológiai adatok szakmai 
szűrése stb. Az ilyen előzmények közvetlenül nem jelennek meg a felhasználó számára, ám a 
felhasználónak e-mailben joga van ezen adataihoz hozzáférni.  

Egyebekben a www.metnet.hu a felhasználó által a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele 
során megadott személyes adatait nem kapcsolja össze és nem törekszik a felhasználó személyének 
más módon való beazonosítására sem. 

A felsorolt személyes adatok közül kizárólag a felhasználó IP címe kerül továbbításra a Google-nek és 
az ads Interactive Network Kft-nek, melyek a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek.  

Adatkezelés időtartama 

A személyes adatok az érintett által megadott hozzájárulás visszavonásáig, vagy a regisztrált fiók 
törléséig tárolódnak. 

Adatkezelés jogalapja 

A regisztrált felhasználók személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja szerint az érintett hozzájárulása. 

Adattovábbítás címzettjei 
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A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére 

kerülnek továbbításra: 

▪  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google); 

▪  ads Interactive Network Kft. - 2636 Tésa, Petőfi utca 16. 

www.metnet.hu-tól független adatkezelések lehetősége 

A weboldal html kódja az Www.metnet.hutől független, harmadik személy weboldalára mutató linkeket 
tartalmazhat, hirdetések formájában. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere 
közvetlenül a felhasználó által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a 
külső szolgáltatás üzemeltetőjének a weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik 
személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és informatikai beállításainak megfelelően.  

2.3.         A képfeltöltésre és videók használatára vonatkozó adatvédelmi szabályok 

Mivel az oldalra feltöltött meteorológiai jellegű képek, adatok és egyéb észlelési információk 

alapvetően nem minősülnek személyes adatnak, ezért ezek az adatok a felhasználói fiók esetleges 

törlése esetén automatikusan nem törlődnek a rendszerből, de készítőjük kiléte nem követhető vissza. 

Amennyiben a felhasználónak ilyen jellegű kérése van, azt a gephaz@metnet.hu címen tudja jelezni. 

Kizárólag saját tulajdonú (saját készítésű) kép- és videóanyag tölthető fel, vagy olyan, amelynek 
készítője (jogtulajdonosa) felhatalmazta a feltöltőt, és/vagy forrásmegjelöléssel rendelkezik, hogy az 
érintett az anyagot a www.metnet.hu rendszerébe feltöltheti. 

Embert felismerhetően ábrázoló fotókat csak akkor szabad feltölteni, ha az illető valamilyen, az 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon (pl. hozzájárulásával) engedélyezte azt. A felhasználó 
felelőssége, hogy a feltöltött képeken szereplő emberek hozzájárulását beszerezze és – amennyiben 

az szükségessé válik - azt utólag bizonyítható módon igazolni tudja, illetve a www.metnet.hu felhívása 

esetén be tudja mutatni. A www.metnet.hu vélelmezi, hogy a felhasználó megfelelő jogalap birtokában 

tölti fel a képet és egyebekben jogosult azt felhasználni. Amennyiben ezzel ellentétes információ jut az 

www.metnet.hu tudomására, úgy jogosult azt azonnal eltávolítani, és a szükséges lépéseket a 

felhasználóval szemben megindítani. 

A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött személyes adatok, képmás érintettjeinek 

hozzájáruló nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és kérés esetén azokat köteles 

bemutatni/átadni. 

Időjárási célú webkamerát csak olyan módon és irányba nézve szabad üzemeltetni, illetve annak a 

képét a www.metnet.hu oldalra feltölteni, vagy elérhetőségét ott megosztani, hogy az ne sértse más 

természetes személyek jogait.. Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha valamennyi érintett 

magánszemély – aki a kamera látóterébe felismerhető távolságban megjelenik, vagy belép – 

megfelelő hozzájárulását adja ehhez. 

A www.metnet.hu fenntartja a jogot a jelen szabályok egyoldalú, külön, előzetes értesítés nélküli 

történő módosítására.  

3. A WWW.METNET.HU WEBOLDALON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS 

3.1 A cookie-kkal kapcsolatos általános tájékoztató 

Mi az a cookie? 
 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből 

és számokból álló információcsomag, amit a www.metnet.hu a felhasználó böngészőjének küld el  

azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az oldal használatát és 

közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatóiról. 

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni 

felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, 

véletlenül generált számsort - amelyet a felhasználó eszköze tárol, ezzel az azonosíthatóságát is 
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biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása 

tartalmazza. 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása. 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja a www.metnet.hu-t, a látogató cookie-azonosítója 
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-
termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például 
arra használja, hogy megjegyezze a felhasználó  legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a 
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords 
konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók 
követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A 
cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az 
adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által 
már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és 
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás 
cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó 
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics 
által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a 
Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy 
relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az 
interneten. 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található 
egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések 
keresésekor jelenhetnek meg 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és 
lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz 
elérhető a felhasználó számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó 
weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a 
weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, 
névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására 
használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét 
tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

3.2 A www.metnet.hu weboldal egyedi cookie-kkal végzett adatkezelése 

A cookie-k használatával érintettek köre 

Az www.metnet.hu weboldalának látogatói. 

A weboldalon használt cookie-k adatai 

(A) A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k 

COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT 
ADATOK 

COOKIE 
ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA 

CONSENT Alfanumerikus és speciális karakterek 6218 nap A felhasználó „cookie consent” beleegyezési 
preferenciáját tárolja a Google Ads szolgáltatáshoz. 

CookieConsent 
A felhasználó által engedélyezett sütik 

730 nap A felhasználó „cookie consent” beleegyezési 
preferenciáját tárolja a Cookiebot süti hozzájárulás-



listáját tárolja kezelő rendszerével. 

lastvaros 
A felhasználó által utoljára 

megtekintett előrejelzési helyszínt 
tárolja 

365 nap 
A felhasználó által utoljára 

beállított előrejelzési helyszín nevét tárolja a 
felhasználói élmény javításának érdekében. 

lastvaroseszl A felhasználó által utoljára kiválasztott 
észlelési helyszínt tárolja 365 nap 

Az „időjárás észlelés” funkció során a felhasználó 
által utoljára beállított város azonosítóját tárolja a 

felhasználói élmény javításának érdekében. 

login A felhasználó bejelentkezési nevét 
tárolja 365 nap 

A bejelentkezett felhasználó felhasználói 
azonosítóját tárolja. Kijelentkezéskor törlődik. Az 

oldal használatához elengedhetetlen. 

passport A felhasználó sikeres belépésének 
tényét igazoló karaktersorozat 365 nap 

Bejelentkezés után jön létre, a felhasználó 
munkamenetét azonosítja. Kijelentkezéskor 

törlődik. Az oldal használatához eleneghetetlen. 

(B) EgE 

 

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás 

A weboldal látogatása során harmadik személyek (Google és ads Interactive Network Kft) 
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhat a www.metnet.hu-t célzó, 
úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és 
elemzését. Ezekről bővebb információ megtalálható 
a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies  elérhetőség alatt.  

A kezelt adatok köre 

A www.metnet.hu a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal 
használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat 
kezeli. 

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja 

A www.metnet.hu az oldalán azért használ cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsa a weboldal 
elérhetőségét (ideértve az azon elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítse a böngészést, 
a felhasználói élményt pedig növelje az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények 
rögzítésével. Emellett a cookie-k segítenek a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk 
biztonságának elősegítésében és a www.metnet.hu szolgáltatásainak fejlesztésében azáltal, hogy a 
weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat adnak az 
www.metnet.hu számára. 

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi a www.metnet.hu 
számára, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsolja egy korábbi 
böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások 
elemzése pedig abban segít, hogy a www.metnet.hu a látogató névtelenségének megőrzése mellett 
egyedi felhasználói élményt nyújtson. 

Az adatkezelés időtartama 

Egyes a www.metnet.hu által használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést 
megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a 
böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor a www.metnet.hu használ tartós élettartamú cookie-
kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén tárolódnak. A www.metnet.hu által használt 
tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják 
és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása 
határozott időre történik és azok általában automatikusan 1 év elteltével vagy a felhasználó böngésző 
beállításainak a törlésre irányuló műveletével tetszés szerint (akár azonnal) törlődnek, 
illetve törölhetőek. (A konkrét részletek a fenti táblázatban) 

 

Adattovábbítás címzettjei 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies


A cookiek a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra: 

▪  Google - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google); 

▪  ads Interactive Network Kft. - 2636 Tésa, Petőfi utca 16. 

 

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége 

Amennyiben a cookie-k használatához a felhasználó nem járul hozzá, úgy az internetes böngészőjük 
megfelelő beállításaival a cookie-kat visszautasíthatja, használatukat tilthatja, illetve a már 
eltárolt cookie-kat törölheti. 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez a www.metnet.hu illetékes adminisztrátorain 
kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek. A 
munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek bármikor 
visszakereshetőek. 

6. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE AZ ADATKEZELŐNÉL 

Az adatok megismerésére a www.metnet.hu adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és 
erre feljogosított adminisztrátorai és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, 
illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A fenti szabály alól kivételt 
képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket a www.metnet.hu a hatályos jogszabályok 
szerint teljesít. 

7. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI 
LEHETŐSÉGEI 

Az érintett hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes 
adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

▪  Az adatkezelés célja; 

▪  Az érintett személyes adatainak kategóriái; 

▪  A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai; 

▪  Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást 

kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is; 

▪  Amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

▪  Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok 

▪  A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

▪  Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár. 

A www.metnet.hu -nak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért a www.metnet.hu az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

http://www.metnet.hu/


úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri. 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérésére a www.metnet.hu-nak indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett 
kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek 
valamelyikének teljesülése esetén: 

▪  Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

▪  Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok 

felhasználásának korlátozását kéri; 

▪  Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, 

ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja; 

▪  Az érintett 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 érintett jogos indokaival szemben. 

▪  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni: 

a)   az érintett hozzájárulásával, 

b)   az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy 

c)   jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében. 

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül a www.metnet.hu köteles erről az érintettet 
előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

Tiltakozáshoz való jog 

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos 
érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok 
nem kezelhetők tovább, kivéve, ha a www.metnet.hu bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő 
oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá 
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok 
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e 
célból nem kezelhetők. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Az érintett kérésére a www.metnet.hu indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes 
adatokat. Ezenkívül a www.metnet.hu köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan 
késedelem nélküli törlésére, amennyiben: 

▪  A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

▪  Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap; 

▪  Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 



▪  A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

▪  Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést. 

Ha a www.metnet.hu nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni 
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 
minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak 
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte 
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés: 

▪  a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése 

érdekében szükséges; 

▪  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra 

bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 

▪  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából 

szükséges; 

▪  közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a 

törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy 

▪  a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

▪  ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy 

▪  kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez 

technikailag megvalósítható. 

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az 
adatkezelés automatizált módon történik. 

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak 
gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem. 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az 

▪  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul; 

▪  az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges 

vagy 

▪  az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, 
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, 
hogy 

▪  álláspontját kifejezze, 

▪  a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és 

▪  az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen. 



Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges 
kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha 
az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések 
megtételére került sor. 

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az gephaz@metnet.hu  e-
mailcímre küldje. 

Jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy 
a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében. 

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos 
tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – 
felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén. 

▪  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

▪  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

▪  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1374 Budapest, Pf. 603. 

▪  Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 

▪  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

▪  Weboldal: www.naih.hu 

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is. 

 

mailto:gephaz@metnet.hu
https://www.naih.hu/

