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Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 

 

Adatkezelési tájékoztató Selyemgyár Kulturális Negyed 

szolgáltatásait igénybe-vevők részére 

 

 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  
 

CÉGNÉV: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.  
SZÉKHELY: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.  
TELEPHELY:  7700 Mohács, Szent János u. 9. Selyemgyár Kulturális 

Negyed   
CÉGJEGYZÉKSZÁM:  02-09-061712 
 ADÓSZÁM: 11004242-2-02 
 HONLAP: www.mvgv.hu 
 E-MAIL CÍM: mvgv@dravanet.hu 
 TELEFONSZÁM: +36-69-305-183 
 KÉPVISELŐ NEVE:  Mohácsi-Bugarszki Norbert ügyvezető-igazgató  
  
 ADATVÉDELMI FELELŐS  NEVE: Dárdai Balázs  
 CÍME: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.  
TELEFONSZÁMA: +36-20-411-52-26 
E-MAIL CÍME: dardaibalazs@mvgv.hu 

 

1. WEBLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

Adatkezelés célja 

A weboldalra történő regisztráció, hírlevélre feliratkozás valamint a weboldalon található ajánlatkérő 
felületen keresztül érkező ajánlatokra történő válasz és az ajánlatkérők beazonosítása, kapcsolattartás, 
marketing szempontból történő monitorozás valamint a kapcsolati oldalon keresztül érkező 
üzenetekre történő válaszadás, az üzenetküldők beazonosítása.  

Adatkezelés jogalapja 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulása; 
• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdek; 

Adatkezeléssel érintettek köre 

Azon személyek, akik a weboldalra regisztrálnak, vagy a weboldalon keresztül ajánlatot kérnek, vagy 
üzenetet írnak. 



2 

 

Adatkezelés időtartama: az ajánlat véglegesítéséig, az ajánlat alapján létrejött szerződés időtartamáig  
napig.  

1.1. A TÁRSASÁG HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg 
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.  A kezelhető személyes 
adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, 
online azonosító.   
 
A személyes adatok kezelésének célja: a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. Kapcsolatfelvétel, 
elektronikus, telefonos megkereséssel. Tájékoztatás a Társaság szolgáltatásairól, szerződési 
feltételeiről, akcióiról.  A honlap használatának elemzése.  
 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság marketing tevékenységével  
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság tárhelyszolgáltatója. 
 
A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
 

1.2. A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

A hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével 
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről 
az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett 
nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a 
leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.  
 

Adatkezelés jogalapja: 

• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulása, amennyiben az érintett 
maga iratkozik fel a hírlevélre („opt-in”) 

• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint jogos érdek, amennyiben a Társaság a GDPR (47) 
preambulum-bekezdése alapján közvetlen üzletszerzési célra használja fel az általa már 
jogszerűen kezelt e-mail címet biztosítva az érintett leiratkozási lehetőségét („opt-out") 

Érintettek köre: a weboldalon keresztül a hírlevélre feliratkozó személyek. 

Adattárolás határideje: a hírlevélről való leiratkozásig. 

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím. 

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
kezeli. 

Adattárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig tart. 
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2.2. TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN ALKALMAZOTT SÜTIKRŐL, ÉS A LÁTOGATÁS SORÁN 
LÉTREJÖTT ADATOK KEZELÉSÉRŐL  

 
A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére 
úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban 
használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a 
sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak 
módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is 
törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  
 
A látogatás során kezelt adatkör:  Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  
illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti: 
• az látogató által használt IP cím, 
• a böngésző típusa, 
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), 
• látogatás időpontja, 
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. 
• kattintás.  
 
 
A honlapon alkalmazott sütik: 
 
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: 
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, 
hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak 
funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató 
által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó 
azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális 
látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája 
automatikusan törlődik a számítógépéről. 
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, 
amely szerint a szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek 
a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.  
 
A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly 
módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás 
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, 
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 
 
Használatot elősegítő sütik: 
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt 
látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.  
 
Teljesítményt biztosító sütik:  
Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött 
idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). 

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik 
engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget 
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azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon 
működik. 

Adatkezelés célja: a weboldal látogatók számára a felhasználói élmény javítása. 

Adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az 
érintett személy a böngészőjének biztonsági beállításában tudja visszavonni, valamint lehetősége van 
arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből (böngésző függő a 
pontos helye a funkciónak). 

Érintettek köre: a weboldal látogatói. 

Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

Adatkezelés és adattárolás időtartama: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli és tárolja. 

Adatok tárolási módja: elektronikus. 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet:  

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT 
szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk 
tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes 
adatok tárolása a szerveren. 

Adatfeldolgozó neve és címe:   
Cégnév: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.  
Székhely: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.  
Cégjegyzékszám: 02-09-061712 
Adószám: 11004242-2-02 
Képviselő: Mohácsi-Bugarszki Norbert ügyvezető-igazgató 
Telefonszám: +36-69-305-183 
E-mail cím: mvgv@dravanet.hu 
Honlap: www.mvgv.hu 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: üzemeltető, domain, és tárhelyszolgáltatás.  

 
2.3. ÁRAJÁNLAT ÉS FOGLALÁS NYILVÁNTARTÁSÁSVAL KAPCSOALTOS ADATKEZELÉS   

Adatkezelés célja:  árajánlat adása a szolgáltatásról az érintett ajánlatkérése alapján. A Társaság az 
ajánlatkérés alapján elkészíti az ajánlatkérő számára az árajánlatot, amelyet az ajánlati kötöttség 
fennállásáig vehet igénybe. Amennyiben ezen időszakon belül az ajánlatkérő az ajánlatot nem fogadja 
el, a Társaság törli adatait, mert a szerződés ez alapján nem jöhet létre. Amennyiben az ajánlatkérő az 
ajánlatot elfogadja, úgy az adatait a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés során kezeli 
tovább – erről tájékoztatást a jogviszony létrejöttekor kap.  

Érintettek köre: ajánlatot kérők. 
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Adatok tárolási módja: elektronikus és/vagy manuális.  

Az adatkezelés jogalapja:  

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Az Adatkezelő és az ajánlatkérő partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az 
szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő a partner kérésére ajánlatot tudjon küldeni a partnernek a 
partner kapcsolattartóján keresztül és az ajánlattal kapcsolatban a partnerrel kapcsolatot tudjon 
tartani. 

A kapcsolattartónak csak a feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó 
alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem sérülnek, és nem élveznek elsőbbséget az 
Adatkezelő és az ajánlatkérő partner fenti jogos érdekeivel szemben. 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön 
meghatározzuk. 

 

 
Kezelt adat 

 
Adat forrása 

 
Adatkezelés célja 

 
Adatkezelés 
jogalapja 

Adattárolás 
időtartama, 
törlés időpontja 

e-mail cím  
 
 
 
 
Érintett 

 
 
 
 
Ajánlatküldés, 
szerződés 
létrehozatala 

 
 
 
 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. f) 
 
 

 
 
 
 
ajánlati kötöttség 
lejártáig, illetve a 
szerződés 
időtartámig  

telefonszám 
 
lakcím 
 
üzenet tartalma 
(szolgáltatási 
igények) 
 
azonosítási 
dokumentum 
száma 
 

 

 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyvezetője, továbbá jogtanácsosa valamint könyvelési, 
adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.  

A Társaság az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja. Amennyiben ettől eltérő szabályt 
alkalmaz a Társaság, úgy azt az adott adatkezelésnél külön jelzi. A Társaság felhívja azonban figyelmét 
arra, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. 
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására 
kötelezi a Társaságot, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve köteles a kért adatokat az eljáró bíróság 
vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani. 

3. AZ ÉRINTETT JOGAI 
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Tájékoztatáshoz való jog: az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arra 
vonatkozóan, hogy a Társaság tájékoztassa: 

- személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,  
- milyen személyes adatait, 
- milyen jogalapon 
- milyen adatkezelési cél miatt, 
- milyen forrásból, mennyi ideig kezeli,  

továbbá arról, hogy:  
- a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést agy személyes adatait kinek továbbította, továbbá 
 - a panaszbenyújtás jogáról. 

 
Kérheti továbbá személyes adatainak:  

• az adatkezelés korlátozását 
• a kötelező adatkezelések kivételével a törlését 
• az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását 

 
Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a Társaságunk által tárolt személyes 
adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük 
személyes adatait. 
 
Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 
 
Törléshez való jog:  Társaságunk az érintett törlés iránti kérelme alapján, indokolatlan késedelem 
nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike 
fennáll:  
 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték  
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló   

adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre ( 

például közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés) 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:  
a Társaság érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
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d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 
 
Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. 
 
A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken 
alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
 
JOGORVOSLAT 
 
Az érintett személyes adatait érintő bármilyen a Társaság adatvédelmi intézkedésével kapcsolatos 
tájékoztatási, helyesbítési, törlési vagy módosítási igényt, adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 
információt az adatvédelmi felelős alábbi elérhetőségén nyújthatja be.  
 
 
Adatvédelmi felelős:  

Név: Dárdai Balázs 
Postacím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.  
Telefon: +36-20-411-52-36 
Email: dardaibalazs@mvgv.hu   
 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 
lehet élni:  
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 06-1-391-1400  
Fax: 06-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap:  
www.naih.hu 
 
Bírósági jogorvoslat:  

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik (Pécsi Törvényszék - elérhetősége: 7623 Pécs, Rákóczi út 34.). Az 
érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
is megindítható.  
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4. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK  

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
(a továbbiakban: GDPR) 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. 
törvény 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 

 
Mohács, 2021. 07. 12. 

 

 


