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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
KFIT KFT. WiFi és Bluetooth tracking 

 
 

1. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA 

A KFIT Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltatásgazda) automatizált létesítményi 
forgalomszámláló, -követő és -elemző szolgáltatást fejleszt és nyújt meglévő és jövőbeli partnerei 
részére. A Szolgáltatásgazda a szolgáltatását egy általa fejlesztett rendszer útján valósítja meg, 
amelynek célja a forgalomszámlálás és -elemzés szolgáltatás hatékony műszaki támogatása, az 
érintettek jogait is maximálisan figyelembe véve. 
Szolgáltatásgazda partnereivel (a továbbiakban: Partner) működik együtt, amelynek keretében a 
Partner részére az általa fejlesztett iPos beltéri pozicionáló rendszerre mint forgalomszámláló és 
forgalomkövető rendszer határozott idejű elhelyezését biztosítja. A pilot célja Partner számára 
Szolgáltatásgazda termékének bemutatása és éles tesztelése.  
Az együttműködés keretében a Szolgáltatásgazda a Partner által működtetett Asia Center 1152 
Budapest, Szentmihályi út 167-169., szám alatt elhelyezkedő kereskedelmi épület keleti szárny 
földszintjén (a továbbiakban: vizsgált terület) az iPos beltéri pozícionáló rendszert mint WiFi és 
Bluetooth tracking rendszert (a továbbiakban: rendszer) létesít és üzemeltet. A rendszer használatával 
rögzítésre kerülnek a vizsgált területre belépő azon látogatók, akik olyan WiFi vagy Bluetooth 
kompatibilis eszközzel rendelkeznek, amely beállításai lehetővé teszik e személyek 
nyomonkövetését/trackelését (továbbiakban: Érintettek), ezáltal pontosan és szűk körben 
meghatározott személyes adataik kezelését. Ezen adatok vonatkozásában Szolgáltatásgazda 
adatkezelő szerepet tölt be. Adatkezelőnek érdeke egy olyan technikai megoldás alkalmazása, amely az 
Érintettek jogainak tiszteletben tartása mellett műszaki eszközzel hatékonyan támogatja az Adatkezelő 
– és a későbbiekben az ügyfelek – elemzési tevékenységét. A rendszer sajátossága, hogy a kezelt 
személyes adatok egy rögtönzött jellegű automatikus, informatikai művelet során közvetlenül a 
kezelésük pillanatától kezdve nem álnevesítésre, hanem anonimizálásra kerülnek. Ezekben az 
esetekben nem történik személyes adatok kezelése, az érintetti jogok biztosítása ily módon 
korlátozottá válik.  
Adatkezelő az adatok alapján elemzéseket és a látogatói forgalomról jelentést készít. A jelentés 
kizárólag anonim adatokat tartalmaz, amelyek nem tartoznak a GDPR hatálya alá. 
Adatkezelő jelen formában tájékoztatja az Érintetteket a WiFi és Bluetooth forgalomszámláló és 
forgalomkövető rendszerrel kapcsolatos adatkezelésekről 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) szóló rendelettel (a továbbiakban: GDPR) 
összhangban. Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának 
tiszteletben tartását, ennek érdekében az Érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz 
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

2.  FOGALMAK 

 „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami 
jog is meghatározhatja; 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett” jelen 
dokumentumban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, 
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aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható; 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából; 

 „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

„célhoz kötöttség elve”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 
célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű 
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további 
adatkezelés; 

„adattakarékosság” vagy „adatminimalizálás” elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai 
szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

„módszeres megfigyelés”: Az érintettek nagyszámú és módszeres megfigyelése jellemzően 
közterületeken vagy nyilvános helyeken történő kamerarendszerek, drónok felhasználásával, illetve 
bármely más új technológia használatával (Wi-Fi tracking, Bluetooth tracking, testkamera). 

„WiFi tracking”: A WiFi tracking (WiFi követés) magába foglalja az eszköz által kibocsátott MAC-cím 
regisztrálását és mentését az eszköz WiFi hálózathoz történő csatlakozása céljából. 

„Bluetooth tracking”: Amikor a Bluetooth aktiválva van egy eszközön, a készülék egyedi jelet küld, 
amelyet Bluetooth MAC-címnek hívnak. A Bluetooth tracking (Bluetooth követés) során az eszköz által 
kibocsátott Bluetooth MAC-cím regisztrálása és mentése történik. 

„MAC-cím”: A MAC-cím (Media Access Controll) egy egyedi azonosítószám, amely alapján a készülék 
beazonosítható. A MAC-címet a gyártó határozza meg. A MAC-cím személyes adatnak minősül, ha 
annak gyűjtése valamely követési technológia (WiFi tracking, Bluetooth tracking) alapján történik. 

  
Jelen tájékoztató által használt fogalmak összhangban vannak 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Infotv.),  

- 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 
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szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR), 

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi 

követelményeiről szóló ajánlásainak fogalmaival, 

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által közzétett lista tartalmával, 

amely a hatásvizsgálat kötelező eseteit tartalmazza. 

3. ADATKEZELŐ ÉS ADATKEZELÉS HELYE 

Név:    KFIT Kft. 
Székhely:   2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 156 B 
Cégjegyzékszám:  13-09-119200 
Adószám:   13834014-2-13 
E-mail cím:   adatvedelem@kfit.hu  

Az adatkezelés helye: Magyarország. 

4. ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI: AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE, ÉS A 

MEGŐRZÉSI IDEJE 

 

Érintetti kör 

meghatározása 

Kezelt 

személyes 

adatok 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok 

megőrzési ideje 

Érintett az a 

vizsgált területre 

belépő látogató, 

aki WiFi-, és 

Bluetooth 

kompatibilis 

eszközzel 

rendelkezik, és az 

eszköz beállításai 

lehetővé teszik e 

személy 

nyomonkövetését/

trackelését. 

 az érintettek 

eszközeinek 

MAC-címe,  

 az érintettek 

eszközeinek 

Bluetooth 

MAC-címe,  

 az előző 

adatok 

alapján 

meghatároz

ott – vizsgált 

területen 

belüli - 

tartózkodási 

helye, 

valamint  

 az érkezés és 

a távozás 

ideje. 

Az adatkezelés célja a 

Szolgáltatásgazda által 

nyújtott szolgáltatás 

nyújtása, az 

együttműködés 

szerinti 

szolgáltatásgazdai 

feladatok teljesítése, 

ennek műszaki 

eszközzel történő 

támogatása, ennek 

keretében a vizsgált 

terület 

látogatóforgalmának, 

frekventált 

területeinek 

vizsgálata, helyalapú 

kereskedelmi 

szolgáltatások 

nyújtása, valamint az 

adatok alapján anonim 

elemzések készítése. A 

Az adatok kezelésének 

jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének f) pontja 

szerinti jogos érdek.  

A WiFi és Bluetooth 

tracking adatkezelés 

számos helyen alkalmazott, 

gyakran reptereken 

üzemeltetett üzletek és 

éttermek látogatottságát 

mérő, elterjedt 

újtechnológiás adatgyűjtési 

módszer, amely pontos és 

releváns adatgyűjtést tesz 

elérhetővé. Az adatkezelés 

garanciáinak szigorú 

betartásával kijelenthető, 

hogy az Adatkezelői jogos 

érdek, mint látogatói 

statisztika adatvédelmi 

szabályok tiszteletben 

Adatkezelő a MAC-

címként, illetve 

Bluetooth MAC 

azonosítóként 

azonosított 

adatokat a felvételt 

követően azonnal 

anonimizálja, így 

ezen adatok 

megőrzési ideje az 

adatok felvételétől 

számított pár 

másodperc. 

Adatkezelő az 

tartózkodási 

helyet, valamint az 

érkezés és a 

távozás idejét az 

adat felvételétől 

számított 

legfeljebb 25 órán 

keresztül őrzi majd 
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látogatók száma és 

mozgása alapján 

Adatkezelő tehát egy 

olyan statisztikát állít 

össze, amely a vizsgált 

terület forgalmának 

felmérésére 

használható. 

tartásával történő 

összeállítása nem 

korlátozza aránytalanul a 

látogatók információs 

önrendelkezési jogát.  

szintén 

anonimizálja. Ezt 

követően 

Adatkezelő az 

anonim adatokat 

korlátlan ideig őrzi. 

 

Az alkalmazott WiFi és Bluetooth tracking semmilyen módon nem alkalmas az érintettek eszközein 

tárolt további adatokhoz (pl. képek, névjegyzék stb.) való hozzáférésre. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett rendszer a vizsgált területen elhelyezett mérőállomásokon keresztül 

gyűjti az adatokat. A mérőállomások a hét minden napján 0-24 óráig működik és rögzíti az adatokat. 

5. ADATFELDOLGOZÁS 

A beltéri pozícionáló rendszert Adatkezelő üzemelteti. Az üzemeltetésben adatfeldolgozó nem vesz 

részt. 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS 

Adatkezelő a rögzített adatokat csak arra irányuló megkeresés esetén, a célhoz kötöttség és az 
adatminimalizálás elvének szem előtt tartásával a rendvédelmi szervek felé továbbíthatja. 
A fentieken túl az érintettekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 
kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. 
Adatkezelő a felvett adatok alapján készített elemzéseket és a látogatói forgalomról szóló jelentést 
továbbítja Partnerének. A jelentés anonimizált adatokat tartalmaz. Anonimizált adatnak minősül 
minden olyan adat, amelyet az Adatkezelő megismert adatokból, például a látogatók mobil 
eszközeinek egyedi MAC-címe és Bluetooth MAC-címe alapján statisztikai célból összesített nem 
felismerhető módon. A jelentés ez alapján személyes adatokat nem tartalmaz, így annak továbbítása 
nem tartozik a GDPR hatálya alá. 

7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK  

Az adatok tényleges kezelésére csupán mintegy 1 másodpercig, az adat feldolgozásának töredékéig 
kerül sor, és az csak és kizárólag a vizsgált területre korlátozódik. Ebből adódóan a rendszer 
sajátossága, hogy a kezelt személyes adatok egy rögtönzött jellegű automatikus, informatikai művelet 
során közvetlenül a kezelésük pillanatától kezdve nem álnevesítésre, hanem anonimizálásra kerülnek. 
Ezekben az esetekben nem történik személyes adatok kezelése, az érintetti jogok biztosítása tehát 
korlátozottá válik, az anonimizálást követően az Adatkezelő technikailag már nem tudja visszafejteni az 
adatokat. Ebben az esetben alkalmazandók a GDPR 11. cikke szerinti azonosítást nem igénylő 
adatkezelésre vonatkozó szabályok. Így, ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes 
adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, 
az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak 
érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen e rendeletnek. Ilyen 
esetekben, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az 
érintettet, erről őt megfelelő módon tájékoztatja. Ekkor az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályok nem alkalmazandók, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említett cikkek szerinti 
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jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt, amelyek alapján sikerül 
beazonosítani. Ez utóbbi esetekben az érintett az alábbi jogai gyakorlásával élhet: 
 

7.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés  
Az érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel 
kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen 
adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.  
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:  

- adatkezelés célja, ideje, jogalapja, 

- az érintett személyes adatok kategóriái, 

- adattovábbítás címzettjei, amennyiben hatósági megkeresésre került sor, arról történő 

tájékoztatás, hogy mely felvételek mely hatóság részére kerültek továbbításra, 

- az érintett helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és tiltakozáshoz való joga, 

- az érintett (felügyeleti hatósághoz címzett) panasz benyújtásához való joga, 

- adatforrás megjelölése: közvetlenül az érintettől gyűjtött adatok, 

- az automatizált döntéshozatal ténye (ideértve a profilalkotást is), az alkalmazott logika, az 

adatkezelés jelentősége és az érintettre vonatkozó várható következménye. 

Az Adatkezelő felvételeket első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett részére. Az érintett által 
kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  
Ha az érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat e-mailben, széles körben 
használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő az érintett rendelkezésére.  
Az érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem 
ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, 
kezelésének korlátozását, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet. 
 

7.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 
Az érintett kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintett által, írásban 
megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az érintett által 
megjelölt tartalommal. 
 

7.3 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő 

gyűjtötte vagy más módon kezelte;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

- a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;  

- a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

7.4 Adatkezelés korlátozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 
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- az érintett 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 az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

- az adatkezeléshez az érintett hozzájárult, vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta az 

adatkezeléshez, vagy szerződésen alapul; és 

- az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

7.6 Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló 
adatkezelése, illetve az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, 
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
Az Érintett tiltakozáshoz való jogára legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 
kifejezetten fel kell hívni a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más 
információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett 
feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
 
7.7 Kérelem teljesítésének határideje 
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez 
esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy 
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hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a 
tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett másként kéri. 
Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, 
hogy azonosítsa az érintettet. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó 
(különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű 
díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha az 
Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 
további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását 
kérheti. 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül 
bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség. 
Amennyiben érintetti jogait e-mail útján kívánja gyakorolni, azt a következő e-mail címen keresztül 
teheti meg: adatvedelem@kfit.hu 
Az érintett az Info.tv., a GDPR, valamint a Ptk. alapján: 

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) fordulhat vagy 

- Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, 
valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel 
érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, 
hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott 
incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket és a felügyeleti hatóságot az 
adatvédelmi incidensről. 

10. ADATBIZTONSÁG 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, 
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek megvalósítása céljából Adatkezelő 
olyan rendszert alkalmaz amely a kezelt személyes adatokat egy rögtönzött jellegű automatikus, 
informatikai művelet során közvetlenül a kezelésük pillanatától kezdve anonimizálja. Ezekben az 
esetekben nem történik meg személyes adatok kezelése. 
Adatkezelő kötelezi magát továbbá arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat 
esetlegesen továbbítja vagy átadja (például rendőrség), ugyancsak felhívja az adatbiztonsági 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://www.naih.hu/
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11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek a www.kfit.hu 
honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  
A módosítás hatályba lépését követően az érintett vizsgált területre történő belépéssel elfogadja a 
módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. 
Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a Partner honlapján, a vizsgált területen, továbbá a Partner által 
működtetett ügyfélszolgálaton is. 
 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. szeptember 02. napjától érvényes. 

http://www.kfit.hu/?page=main&lang=hu

