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1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a KFKI REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft.
(székhely: 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33., cégjegyzékszám: 01-09-076842,
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 10552508-2-43) által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési
politikáját.

2. Az adatkezelő megnevezése
A http://regtron.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) a KFKI REGTRON Műszer és
méréstechnikai Kft. (továbbiakban: vállalkozó) üzemelteti.

A vállalkozó neve: KFKI REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft.
Székhelye és levelezési címe: 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33.
Cégjegyzékszáma: 01-09-076842
Adószáma: 10552508-2-43
Telefonszáma: +36 (1) 392 2286
E-mail címe: regtron@regtron.hu
A vállalkozó olyan adatkezelő, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, az adatokon végzett
műveleteket vagy műveletek összességét, így az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését,
rendszerezését, tárolását, felhasználását, továbbítását, törlését és megsemmisítését, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozását végzi.
A jelen tájékoztató 7. pontjában a vállalkozó eleget tesz, a weboldalt felkeresők, azon tallózók
cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének is.
A vállalkozó elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A vállalkozó, mint adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára
nézve kötelezőnek ismer el, és nyilatkozik arról, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok azaz a jelen adatkezelési tájékoztató
érvényes jogi nyilatkozata bármikor megtekinthető a következő linkre kattintva.
A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a nem ért egyet a jelen
tájékoztatóban leírtakkal, ne használja a http://regtron.hu weboldalt. Amennyiben a
felhasználónak az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, a következő
elérhetőségeken tud a vállalkozóval kapcsolatba lépni: regtron@regtron.hu, +36 (1) 392 2286.
A vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására.
Tárhely információk: A http://regtron.hu weboldal működését az …..cég neve…..
(továbbiakban szolgáltató) szerverén bérelt tárhelyről biztosítjuk.

3. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei
A szolgáltató teljes neve:
Székhelye:
Telephelye:
Cégjegyzékszáma: Adószáma:
Elérhetősége: +36-12

E-mail címei:
weboldala:

4. Az adatkezelés módja
Böngészés a honlapunkon
A http://regtron.hu weboldal böngészése regisztrációhoz nem kötött, látogatóinkról
semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk, és nem tárolunk.

5. Az adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat (azonosított vagy azonosítható
természetes személyre vonatkozó bármely információ) – különösen az érintett neve, azonosító
jele, száma, helymeghatározó adat, online azonosító, valamint egy vagy több a természetes
személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, egyértelmű és határozott kinyilvánítása, amely
konkrét és 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, közhatalmi szerv, ügynökség illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés a tartalmi részébe,
felhasználása, közlése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
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összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása;
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;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
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, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely
szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az
adatkezelő nevében, személyes adatokat kezel, adatok feldolgozását végzi;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
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. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, közlés, elvesztés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen vagy jogellenes megsemmisülés és sérülés.
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6. Az Adatvédelemmel kapcsolatos általános tájékoztatás

Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. b) azt törvény vagy – törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező
adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
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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.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 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, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.

7. Cookiek (sütik) használatának szabályzata
7.1. Mik azok a cookiek (sütik), és mire használja a KFKI REGTRON Műszer és
méréstechnikai Kft.?
A http://regtron.hu weboldal meglátogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t (sütit)
– azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a KFKI
REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft. jelen szabályzatban ismertetett sütijeinek
használatához. Az elfogadást követően a későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető
felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig
fennáll. A felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.
Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja a
weblap használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely rögzíti ezt a
választást és a honlap további használatát az adott weboldalon alkalmazott sütik használata
jóváhagyásának tekintjük. A weboldal ismételt meglátogatásakor a felirat újra megjelenik.
Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a http://regtron.hu weboldal funkciói csak
korlátozottan érvényesülnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internet böngésző súgója
segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.
További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság honlapján talál.
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A KFKI REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft. nem felelős más külső weboldalak
tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak sütiket.

7.2. A http://regtron.hu weboldalon használt sütik fajtái
A KFKI REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft. által használt sütik az alábbi kategóriákba
sorolhatóak:





nyomkövető sütik
webjelző sütik
funkcionális sütik
statisztikai sütik

Nyomkövető sütik
A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például
a Google és a Facebook reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja
ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat. A
sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is
használhatjuk, amelyek a látogatásról szóló információkat később felhasználhatják személyre
szabott reklámokhoz más weblapokon.
Webjelző sütik
A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket az e-mail hírlevelünkben használunk.
Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz juthatunk a hírlevelek használatával
kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha Ön meg akarja akadályozni a
statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező rendszerében, és
olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban. Minden KFKI REGTRON Műszer és
méréstechnikai Kft.által küldött hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.
Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének
megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A
funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat
küldjenek Önnek.
Statisztikai sütik
A statisztikai sütik a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik
oldalakat látogatja meg a felhasználó, és milyen esetleges hibák merülnek fel. Ezeknek a
sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének javításához
járulnak hozzá, valamint segítenek megérteni a felhasználók érdeklődését. A statisztikai sütik
kizárólag statisztikai adatokat biztosítanak a weblap használatáról, és segítenek a weblap
tökéletesítésében azáltal, hogy felmérik az előforduló hibákat. A statisztikainak minősített
sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és
szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.
Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba
velünk, állunk szíves rendelkezésére.
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8. Adatbiztonság
Az adatbiztonság érvényesülésének követelménye az Info tv. egyik lényeges alapelve,
amelynek érvényre juttatását a vállalkozó mindenekelőtt szem előtt tartja. A vállalkozó az
adatokat a technika mindenkori állásának megfelelően ésszerű intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés
ellen.
A továbbiakban követendők az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa
kialakított adatvédelmi gyakorlat.
A jogszabályi változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató
megváltoztatására. Minden esetben tájékoztatni fogjuk Önöket a változásokról. Amennyiben a
módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új
hozzájárulást kérünk.

9. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:



Levelezési cím: KFKI REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft., 1121 Budapest,
Konkoly Thege út 29-33.,
Ügyfélszolgálat: regtron@regtron.hu

Az ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a KFKI
REGTRON Műszer és méréstechnikai Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken
keresztül.
A felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési
gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

10. Jogorvoslati lehetőségek
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Jogorvoslat a NAIH-nál
A Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a felhasználó
jogorvoslatért, ha jogainak megsértését vélelmezi.
Név:
Székhely:
Honlap:

Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
https://https://naih.hu

11. Alkalmazandó jog
A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
1997. évi CLV. törvény – a felhasználó védelemről (Fgytv.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155 § (4) bekezdés
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.) és az ezt módosító 2015. évi CLXXXVI törvény 168. §
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2015. október 1-én életbe lépett EU rendelet a cookie-k használatáról
A továbbiakban követendők az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa
kialakított adatvédelmi gyakorlat.
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12. A felhasználó érvényesíthető jogai











Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk, Info tv. 15.§) A felhasználónak joga van az
adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot
kérni
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk, Info tv. 17.§) A felhasználónak joga van a
pontatlan adatok helyesbítését vagy pontatlan adatok kijavítását kérni
Törléshez való jog (GDPR 17.cikk, Info tv. 17.§(2) bek.) A felhasználónak joga van
személyes adatainak törlését kérni, tovább joga van ahhoz, hogyha a személyes adatai
a nyilvánosságra kerültek, törlés iráni kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18.cikk, Info tv.) A felhasználónak joga
van kérni az adatkezelés korlátozását
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20.cikk) A felhasználónak joga van az Önre
vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható
formába megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő
részére
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21.cikk, Info tv. 21. §) A felhasználónak joga van az
adatkezelés ellne tiltakozni
Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bek.) A felhasználónak joga
van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori
visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének
jogszerűségét nem befolyásolja
Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) A
felhasználónak joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg,
hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes.

Budapest, 2018. május 17.
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