
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FOGALMAK/DEFINÍCIÓK 

- Szolgáltatás: fuzespart.hu szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) információs és online 
időpontfoglaló rendszer, pénzügyi tranzakció nélkül. A fizetési költségeket nem a honlapon, hanem 
személyesen kell megtéríteni a helyszínen. Ezért a foglaló rendszer csak az időpontokkal és a lefoglalt 
helyekkel foglalkozik, az árakkal nem. Az érvényes árainkról a honlapunk "Áraink" menüpontja alatt, vagy 
telefonszámunkon lehet előzetesen tájékozódni.

- Szolgáltató: A Szolgáltatást nyújtó cég a Füzespart Horgásztó Kft., mely a Szolgáltatás esetében az 
adatkezelést végző Adatkezelő is (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”) 

- Szolgáltató adatai:
Név: Füzespart Horgásztó Kft. 
Cím: H-2336 Dunavarsány, 0123/38 hrsz 
E-mail: mail@fuzespart.hu 
Telefonszám: +36 20 482 4390
Adószám: 25515329-2-13

- Felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 
közvetve – azonosítható személy, aki használja a szolgáltatást.

- Adatkezelő: A Szolgáltató, 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. 

- Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 
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. 

- 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 végzi.

- 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.

- Személyes adat: Bármilyen adat, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy 
közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

- 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. 

- Gazdasági reklám: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető 
forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára 
hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog 
(a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének 
előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére
vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül 
elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett 
harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes 
adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat 
továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik 
Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a 
Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak 
lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

ADATKEZELŐI NYILATKOZAT 

- A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így 
különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi 
aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
 
- Adatkezelő jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a fuzespart.hu weboldalán (a továbbiakban: 
„Honlap”). Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek 
hatályba. 

Figyelembe vett irányadó jogszabályok: 

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR),

- 2013. évi V. törvény 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban: Infotv.) 

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen annak 13/A. §-a) 

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
(különösen annak 6. §-a) 

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten annak 155.§-a) 

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. 
- 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. 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 hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a 
szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése 
szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok 
meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, 
címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia 
kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
- Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy 
nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. 
- Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 
- 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú 
személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Adatkezelőnek nem áll módjában a foglaló személy életkorát 
ellenőrizni, de a 16 év alatti személyek nagykorú felügyelői bármikor kérhetik a Felhasználó személyes 
adatainak törlését.
- Felhasználó vagy más magánszemély által kezdeményezett, a honlappal kapcsolatba hozható e-mailek 
esetén az Adatkezelő az e-mail címet és a feladó nevét személyes adatként kezeli.

Funkcionális adatkezelés:
 
- A weboldalon az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó foglaláskor megadott hozzájárulása, valamint az 
Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése. 
- A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, a foglalás időpontja, foglalási hely. 
- A Felhasználók lehetőségei: A felhasználó a foglalás előtt meghatározott ideig törölheti a foglalását. Az 
általa megadott személyes adatok viszont a későbbi könnyebb foglalás, illetve később esetlegesen felmerülő 
problémák visszakeresése érdekében megmaradnak. A Felhasználó a Szolgáltató-Adatkezelő rögzített 
írásbeli elérhetőségeinek bármelyikén jelezheti, hogy kéri a személyes adatainak módosítását, törlését, 
melynek Szolgáltató 8 napon belül köteles eleget tenni. 
- Adatkiadás hatóságoknak: Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási 
hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 
más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkeresheti a Szolgáltatót. A Szolgáltató ezen 
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, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll. 

Egyéb:
- A Szolgáltató a Felhasználó által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 
személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján 
kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató alkalmazottai és más szerződéses partnerei, 
ügynökei, alvállalkozói – a vonatkozó jogszabályok és jelen adatvédelmi, adatkezelési szabályzat 
rendelkezéseinek betartásával – hozzáférhetnek a Felhasználók adataihoz a feladatuk ellátásához, a 
Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékig. 
- A Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl.  időpontfoglalás) nyújtásának céljából 
kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató 
kezeli továbbá azokat az adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. 
Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. 
- Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, 
vagy a Szolgáltató 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 a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
- A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza. 
- A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a Külső szolgáltató tulajdonában lévő szervereken 



tároljuk. A Külső Szolgáltató a szerverén rendszeres biztonsági másolatokat készít. 

Cookie-k (sütik) kezelése:
 
- A Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges ezen cookie-k használatához, amennyiben a cookie-k 
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy 
arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a
szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 
- Az e körben kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, platform típus és jellemzők, 
érintések és kattintások száma és helye egy adott oldalon, egér-mozgatás, görgetés. 
- Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart, a honlap 
kifejezetten csak ilyeneket használ.
- A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen 
linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat 
gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Szolgáltató minden felelősségét kizárja. 
- Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat 
törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 
- A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen adatvédelmi 
tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje 
személyes adatait. 

Rendszerüzenetek: A rendszerben való foglalással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a használatához 
szükséges e-mail üzeneteket küldjön részére a rendszer, a Szolgáltató. 

Hírlevél, Direkt marketing tevékenység: Ilyeneket itt a honlapon nem folytatunk és nem is küldünk. A 
felhasználók adatait ilyen célra nem használjuk fel.

Adattovábbítás: Szolgáltató harmadik személy részére nem továbbítja a Felhasználók adatait. 

Adatbiztonság:

- A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes 
adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és 
felhasználásának megakadályozása érdekében. 
- A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. 
- A Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és 
azért, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek. 
- A Szolgáltató a fenti kötelezettségei teljesítése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ügyfelei 
vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit 
tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, 
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
 
Tájékoztatás az adatkezelésről:
 
- A Felhasználó – a Szolgáltató rögzített elérhetőségein keresztül írásban – kérelmezheti a Szolgáltatónál, 
hogy adjon tájékoztatást részére személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak 
helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. 
- A Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A 
tájékoztatás ingyenes. 
- A Szolgáltató helyesbíti a személyes adatot, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a



valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll. 
- A Szolgáltató haladéktalanul törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó ezt kéri, a 
kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Szolgáltató 
nem vállal felelősséget az általa törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével korábban 
archiválásra került oldalakért, ezeket a keresőmotor működtetője tudja eltávolítani, a törlést nála kell 
kezdeményezni.
- A Szolgáltató a helyesbítésről, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 
céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére 30 
nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés 
iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

Jogorvoslat:
 
- A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, 
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést 
törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. 
- A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap 
alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással 
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése 
érdekében. 
- Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
- A Felhasználó amennyiben úgy véli, hogy jogsérelem érte, az alábbi hatósághoz is fordulhat: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a 
magánszférát fenyegető veszélyek. Javasoljuk ezért, hogy körültekintően járjon el a körben, hogy mely 
szolgáltatóval milyen adatot közöl, milyen személyes adatokat tesz közzé! 
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához 
illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet elveszhet vagy tartalma módosulhat! 

Dunavarsány, 2018. május 25.


