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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. 

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. június 25. 

 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. 


