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Adatkezelő és adatfeldolgozó 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8. 

Feliratkozás hírlevélre (adatkezelés nyilvántartási száma: [NAIH-76052/2014.]) 

Regisztrálónak lehetősége van a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 

(www.mkvkok.hu, www.szamviteloktatas.hu) honlapján hírlevélre, szakmai hírlevélre való 

feliratkozásra. Regisztráló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen 

visszavonhatja az adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetőségein: Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 

8. (postai úton) vagy a mindenkori hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy 

leiratkozási szándékát e-mailben jelezve az info@mkvkok.hu e-mail címre megküldött 

elektronikus levélben.  

Vásárlás a webáruházban (adatkezelés nyilvántartási száma: [NAIH-76053/2014.]) 

Regisztráló a webáruházban történő vásárlás regisztrációja során adatai megadásával hozzájárul 

ahhoz, hogy az adatkezelő és adatfeldolgozó a Regisztráló vásárlásaival kapcsolatosan azokat 

kezelje. Regisztráló hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen visszavonhatja az adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetőségein: Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 1063 Budapest, 

Szinyei Merse utca 8. (postai úton) vagy a mindenkori hírlevélben található „Leiratkozás” 

linkre kattintva, vagy leiratkozási szándékát e-mailben jelezve az info@mkvkok.hu e-mail 

címre megküldött elektronikus levélben. 

Személyes adatok kezelése 

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

(továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében Regisztráló a regisztrációs 

adatlap kitöltésével és annak elküldésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 

adatkezelő és adatfeldolgozó a Regisztráló által megadott személyes adatait kezelje. Az 

adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson 

alapuló, határozott hozzájárulása. 

A Regisztráló személyes adatainak kezelése és feldolgozása – Regisztráló által megadott – 

alábbi személyes adatokra terjed ki: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, 

bizonyos esetekben a – ilyen a vásárlástól való elállás miatti visszautaláshoz megadott - 

bankszámlaszám. 

Regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai az adatkezelő és 

adatfeldolgozó által a fentebb leírt terjedelemben és céllal feldolgozásra kerüljenek. 

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett Regisztráló 

leiratkozásáig, illetve nyilatkozatának visszavonásáig tart, ezt követően a Regisztráló 

személyes adatai törlésre kerülnek (ez alól kivételt képeznek azok a számlaadatok [számlák 

tőpéldányai], amelyek megőrzését számviteli jogszabály teszi kötelezővé). 



Regisztráló az Infotv. 14.§. és 15.§ rendelkezéseiben foglalt jogait ismeri, és tudatában van, 

hogy kérelmezheti az adatkezelőnél a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, 

adatainak helyesbítését, valamint adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését az 

adatkezelő címén. 

Regisztráló által kért tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, 

hogy a felvilágosítás megtagadására milyen jogszabályi rendelkezés alapján került sor. Ilyen 

esetekben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) való fordulás 

lehetőségéről. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás 

joga is.  

Amennyiben Regisztráló az adatkezelő által adott tájékoztatással nem ért egyet, úgy bírósághoz 

fordulhat az Infotv.-ben foglaltak feltételek szerint. 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv.-ben és egyéb vonatkozó 

jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek teljesítésére. 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázis létrehozása során tudomására jutott 

személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli 

és azt harmadik személyeknek át – kivételt képez a webáruházban történt vásárlás 

kiszállításához igénybe vett Magyar Posta Zrt. - nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az 

adatkezelés szabályainak eleget tesz. 

A weblapon végzett webanalitika 

Az adatkezelő a www.mkvkok.hu és a www.szamviteloktatas.hu weboldalak látogatottságának 

méréséhez és a látogatók viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései 

eredményességéhez a Google Analytics és a Google Remarketing funkciót használja. 

A fentiekben hivatkozott funkciók a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, 

amelyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az adatkezelő weboldalaira látogató felhasználók 

engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics és Google Remarketing funkciók 

használatát és egyúttal hozzájárulnak felhasználói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a 

funkciók által nyújtott valamennyi szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelő részére.  

A felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre 

vonatkozóan letiltani (ls: cookie-k letiltása). A Google Analytics és Google Remarketing 

funkciók beállításai és a programok használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi 

hatóság által megszabott követelményeknek. 

A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. 

Az adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja és 

méri a kampányai, hirdetései eredményességét. A program használatával az adatkezelő 

információt szerez arról, hány látogató kereste fel weboldalát és a látogatók mennyi időt 

töltöttek a weboldalon. A program képes felismeri a látogató IP címét, tudja követni, hogy 

visszatérő vagy új látogató-e, a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be. 

Az adatkezelő a Google Remarketing funkció használatával a Google Analytics a megszokott 

adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet 



használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az adatkezelő 

weboldalra látogatók böngészés közben a szabad google hirdetési felületeken az adatkezelő 

hirdetésével találkozzanak.  

Az adatkezelő a Google Remarketing funkciót is igénybe veszi online hirdetéseihez. Az 

adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók is megjelenítik internetes webhelyeken. Az adatkezelő 

és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-

jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak 

együttesen a felhasználók által a felhasználó webhelyén tett korábbi látogatások alapján történő 

tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére. 

Cookie-k letiltása 

Ha felhasználóként a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját 

felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. A saját böngésző eszköztárától függően 

található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában az Eszközök azon 

belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai cím alatt állíthatja be milyen követési 

funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén. 

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a 

látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt, amely a  Google 

Analytics letiltó oldalán érhető el és telepíteni kell a bővítményt a saját böngészőhöz. A 

bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott 

böngészőhöz tartozó súgót. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben az adatkezelő és adatfeldolgozó a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 

30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást Regisztráló részére, továbbá ha adatkezelő 

és adatfeldolgozó Regisztráló helyesbítés vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon 

belül írásban nem közli az elutasítás indokait, Regisztráló jogosult jogorvoslattal élni. 

Amennyiben a Regisztráló az adatkezelő és adatfeldolgozónak a kérelem tárgyában meghozott 

döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz 

fordulhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

honlap: http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet élni. 

Budapest, 2014. október 1. 

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 


