
Kérjük, hogy weboldalunkon történő böngészés előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi 
Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait. 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Általános tudnivalók 
Az NK Services (Magyarország) Kft. weboldal üzemeltetője, vagy az Adatkezelője, (továbbiakban 
mint Adatkezelő) jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: 
Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az 
Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle észszerűen 
elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. 

A weboldal megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Amikor látogatóink 
www.nks.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját 
kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Személyes adatok megadására 
csak azon felületeken van szükség, ahol regisztrációt kell elvégeznie vagy kapcsolati adatokat megadnia 
a látogatónak annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjon lépni a NK Services (Magyarország) Kft.-vel. 

Az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználót arról, hogy az adatkezelés 
minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. Amennyiben, kapcsolatba szeretne lépni velünk, úgy 
Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen 
Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a 
jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja. 

2. Alapvető fogalmak és meghatározások 
Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: a Felhasználóval 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; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának a weboldalon keresztüli regisztrációval kifejezett 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; 

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 végrehajttatja; 

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, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 



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; 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely nem azonos a felhasználóval, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

3. Adatkezelés jogalapja 
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.  

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi 
igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele úgymint, válaszadás az 
megkeresésére, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés. 

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.  

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a 
Felhasználóval helyreállítható. A Felhasználóval akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

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. 

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt 
személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan 
megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés 
megakadályozásáról. 

A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot a felhasználó 
beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói 
magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal 
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben 
továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja 
össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés 
feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

4. A weblap látogatóinak adatai 
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más 
személyes adatot nem rögzít. 

A weboldal üzemeltetője: 

Cég: NK Services (Magyarország) Kft. 



Székhely: 1138 Budapest Tomori utca 34. 

Elektronikus levélcím: info@nks.hu 

Telefon: +3612240610 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, 
külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai 
szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének 
beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. 

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google LLC. végzi (1600 AMPHITHEATRE PKWY Mountain 
View, CA 94043-1351) Google Analytics szolgáltatás keretében.  

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing 
hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával 
gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen 
adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: Ezek 
a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A 
remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem 
alkalmasak. 

A cookie-k használatát a felhasználó saját eszközéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve 
megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően állítható be. 

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken 
olvasható: 

https://support.google.com/analytics/answer  

https://m.facebook.com/about/privacyshield  

A Weblapon történő regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán történő 
személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. 

Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weblapon történő, regisztráció elvégzésével adja meg. 

5. Kezelt adatok köre 
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak:  

• Név (Vezetéknév, Keresztnév) 
• E- mail cím, telefonszám 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott 
személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.  

A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait 
teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az 
érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 

6. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy 
A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a NK Services (Magyarország) Kft. 
(Székhely: 1038 Budapest; Tomori u. 34. VI. emelet továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő. A 



feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), 
alkalmazottai ismerhetik meg.  

Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, 
ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

7. Személyes adatok tárolása, Információbiztonság 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 
környezetet oly módon biztosítja, hogy 

• Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem 
kapcsolja össze; 

• Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai 
férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához 
elengedhetetlenül szükséges;  

• Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor; 
• Az adatokról biztonsági mentés készül. 

Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett 
tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja. 

Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a 
továbbiakban ”anonim – adatok” személyes adatnak nem minősülnek. 

8. Az Adatkezelés időtartama 
A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés 
céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a 
Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének 
megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli. 

9. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása  
Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a 
Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek.  

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre 
juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett 
hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek. 

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a 
adatvedelem@nks.hu e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az 
ott rögzítettek szerint. 

A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes 
adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az adatvedelem@nks.hu elérhetőségre küldött értesítéssel 
van mód. 

mailto:adatvedelem@nks.hu


Az érintett felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. 

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, 
amennyiben: 

• kezelése jogellenes; 
• az érintett kéri; 
• az 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. 

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintett felhasználót, továbbá mindazokat, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; 

• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 munkanap alatt megvizsgálja, és annak 
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, 
az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, 
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg 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 az érintett felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 10. 
pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – 
bírósághoz fordulni. 

Bírósági jogérvényesítés  
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 



Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó 
hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 
Levélcím: 1525. Pf. 75 
Tel: (06 1) 457 7100 
Fax: (06 1) 356 5520 
E-mail: info@nmhh.hu 

  

11. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. 
Az Felhasználó az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással 
fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 
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