
Adatkezelési tájékoztató 
 

A Kreativo Magyarország Kft. elkötelezett  ügyfelei és partnerei személyes adatainak 

védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának 

tiszteletben tartását. A Kreativo Magyarország Kft. a  személyes adatokat bizalmasan kezeli és 

megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok 

biztonságát garantálja. 

 

I. Adatkezelő megnevezése 

Kreativo Magyarország Kft 

elérhetőségei: 

Székhely: 2545 Dunaalmás, Összekötő út 3 

Postacím: 2545 Dunaalmás, Összekötő út 3 

Telefonszám: 06 30 7585 285 

Email: info@kreativo.hu 
 

II. Hatályos jogszabályok 

 

Jelen Szabályzat elkészítésekor a következő hatályos jogszabályokat, vettük figyelembe. 

 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV  

 az Európai Parlament és a Tanács 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről: 

https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf  

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV  

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV  

 
 

III Személyes adatok, és adatkezelési alapfogalmak 

 

1. Szolgáltató a weboldalon megadott adatokat saját szerverén (tulajdonában lévő, vagy részére 

co-location szolgáltatás keretében bérelt szerveren) tárolja, a felhasználó igényeinek és az 

Infotv-nek megfelelő módon. A felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes 

adatokat módosítani, törölni vagy törlésükről rendelkezni, illetve a szolgáltatótól a rá vonatkozó 

adatokat kikérni 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, amely 

együtt jár az adatok helyreállíthatatlanságával 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval 
 

Adatkezelési alapelvek 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

 azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli 
 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető 



Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve 

arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is 

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

 felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

 pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek; 

 tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 
  

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek 

 

 

IV. A Kreativo Magyarország  Kft által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, 

jogcíme és időtartama: 

A Kreativo Magyarország  Kft. szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson 

alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, 

továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a 

Kreativo Magyarország  Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 

beszerzése. 

 

A Kreativo Magyaroszág Kft által üzemeltetett honlap látogatóinak adatai 

A Kreativo Magyaroszág Kft. az alábbi honlapot üzemelteti 

www.kreativo.hu 

 

A honlap látogatása során a Kreatvio Magyarország Kft. nem rögzíti a látogatói adatokat, így a 

honlap látogatása során, adatkezelés nem merül fel.  

 

A Kreativo Magyarország Kft a szerződéseinek megkötése, valamint a szolgáltatásainak 

nyújtása során a következő személyes adatokat kezeli.  

 

Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja 

Név Szerződéskötés, valamint a szerződésben 

meghatározott szolgáltatás (pályázat, hitel  

közbeszerzés ) teljesítése 
Születési név 

Születési hely, idő 

Anyja neve 

Állampolgárság 

Adóazonosító jel 

Személyi szám 

Személyi igazolvány szám 

Lakcím 

Értesítési cím 

telefonszám 

e-mail cím 

http://www.kreativo.hu/


Legmagasabb iskolai végzettség 

 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett hozzájárulása.  Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

Ön az egyik fél, illetve az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges. 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses 

kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes 

adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés 

nem jön létre.  

 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a személyes adatait a szerződésből fakadó követelések érvényesíthetőségének 

elévüléséig, valamint a kapcsolódó jogszabályok által előírt időtartamig, de legalább a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatok megőrzési kötelezettségére 

vonatkozó rendelkezések szerinti időtartamig, azaz 8 évig kezeli. 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy 

az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést.  

 

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes adatkezelési műveletek elvégzéséhez. 

Pannon Set Kft (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 24.), mint adatfeldolgozó biztosítja a 

Rendszert, melyben az Ön személyes adatai rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelővel megbízási 

jogviszonyban álló Pályázatírók, valamint Tanácsadók, mint adatfeldolgozók a személyes 

adatok gyűjtését és rögzítését végezhetik. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 

 

A tényleges adatkezelés Pannon Set Kft által biztosított rendszerben történik. Az Adatkezelő 

megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a 

jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a 

hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan 

nyilvántartott, valamint az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró belső szabályzata alapján 

jár el. 

 

 

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 

A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog 

Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról: 

- az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, 

milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, 

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 



Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott 

elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 

 

A helyesbítéshez való jog 

Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken, valamint keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő 

helyesbítse személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül 

teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben, vagy a 

bejelentés helyén értesíti. 

 

A törléshez való jog 

Ön az I.  pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes 

adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

- Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési 

kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön 

által megadott elérhetőségen értesíti. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Ön I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő 

korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén: 

- ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

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

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből kezelheti. 

Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni. 

 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az 

Adatkezelő a személyes adatait  

- közvetlen üzletszerzés, 

- az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából, 



 

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a 

továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. 

Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és 

annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra 

is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy 

másik adatkezelőhöz továbbítását. 

 

Egyéb adatkezelések 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása 

alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 

bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Kreativo Magyarország Kft. a hatóságok 

részére, amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot 

csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást 

 

VI. Adatbiztonság 

1. A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága 

érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
 

2. Szolgáltató ugyanakkor minden felelősséget elhárít az olyan, ésszerű védekezéssel ki nem 

küszöbölhető események tekintetében, mint például természeti katasztrófa, technikai 

infrastruktúra kritikus meghibásodása, vagy egyéb vis maior 

 

Adatkezelő adatai, elérhetősége 

Adatkezelő neve: Kreativo Magyarország Kft 

Székhelye: 2545 Dunaalmás, Összekötő út 3 

cégjegyzékszáma: 

elektronikus elérhetősége: info@kreativo.hu 

Internetcíme: kreativo.hu 

Telefonszám: 30 7585385 

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével törlését 

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az 

adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a 

törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő 
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a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az 

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok 

törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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