
Adatvédelmi Tájékoztató 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint 
szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi 
szabályairól. 

1. Bevezetés 
A Nolem Isie Kft. (2120 Dunakeszi, Szent István u. 15-17., adószám: 

25346488-1-13), (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a 

következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az 

érintettél (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, 

hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy 

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 
vagy 

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

• A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira 
és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, 

a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 



e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati 

lehetőségeinek ismertetése, valamint 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az 

adatkezelés nyilvántartási száma. 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: 

http://napvallas.hu, http://boldognapot.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A 

tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://napvallas.hu/adatvedelmi-

nyilatkozat 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A 

tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is. 

2. Társaságunk az Ön személyes adatait 
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és 

csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, 
azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és 
kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez 
Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, 
például honlapunk, webáruházunk és mobil alkalmazásunk működtetése, 
fejlesztése és biztonsága. 

3. Értelmező fogalmak 
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján 

azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes 
személy; 

2. személyes adat: az érintettel 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; 

3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 



b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 
valamint a bűnügyi személyes adat; 

4. 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; 

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok 
törlését kéri; 

6. 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 végrehajtatja; 

7. 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 (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
10.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges; 
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak 

megkülönböztetése céljából; 
12.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének 

végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
13.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése; 
14.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; 

15.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; 



16.adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, 
így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés. 

17.adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton 
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a 
működése során ez az adat keletkezett; 

18.adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem 
maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait 
honlapon közzéteszi; 

19.adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
20.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

4. Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása 
érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG

Nolem Isie Kft.

2120 Dunakeszi, 
Szent István utca 
15-17. IT szolgáltatás

Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár tárhely szolgáltatás

Budai út 14.

Fürgefutár.hu Kft.
112
2 Budapest, Maros futárszolgálat

utca 12.

Nolem Isie Kft.
212
0

Dunakesz
i, Szent átvevőpont

István utca 
15-17.

Bencze Gáborné
122
3 Budapest, könyvviteli, adóügyi szolg.

Rózsakert u. 88.  Asz.:



70980260-1-43

Nolem Isie Kft..

2120 Dunakeszi, 
Szent István utca 
15-17. adatbázis karbantartás és

feldolgozás, riportok

készítése



Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos 
adatfeldolgozók 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen 
tájékoztatónkban. 

5. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a 
weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, 
hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban 
használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként 
elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől 
függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG

Nolem Isie Kft

2120 Dunakeszi, 
Szent István utca 
15-17. IT szolgáltatás

Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár
tárhely 
szolgáltatás

Budai út 14.

Nolem Isie Kft

2120 Dunakeszi, 
Szent István utca 
15-17. adatbázis karbantartás és

feldolgozás,
riporto
k

készítése

Nolem Isie Kft

2120 Dunakeszi, 
Szent István utca 
15-17. direkt marketing



letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik 
használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről 
weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek 
például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület 
testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú 
biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal 
felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor 
tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek 
segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért 
felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az 
elvárt módon működik. 

Milyen sütiket alkalmazunk? 

Típus Adatkezelés jogalapja Cél Érvényesség

Munkamene
t Az elektronikus kereskedelmi A honlap

sütik szolgáltatások, valamint az megfelelő
A vonatkozó

információs társadalmi működésének
látogatói

szolgáltatások egyes biztosítása
munkamenet

kérdéseiről szóló 2001. CVIII.
lezárásáig

törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
tartó időszak

bekezdésében foglalt

rendelkezés

Használatot Az Ön hozzájárulása A felhasználói 10 hónap

elősegítő élmény



A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://
www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://
www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat. 

6. Mit kell tudni még weboldalunk, webáruházunk adatkezeléséről? 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a 
vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy 
adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és 
pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat 
akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

➢ az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos 
határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk 
teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a 

sütik növelése, a

honlap

használatának

kényelmesebbé

tétele

Google Információt

Analytics gyűjtsünk azzal

Az Ön hozzájárulása
kapcsolatban,

1 év
hogyan

használják

látogatóink

weboldalunkat



hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A 
§) 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk 
bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató 
regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, 
illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség 
megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

7. Az adatkezelés jogalapja 
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha 

1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény 
2. vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból 
elrendeli. 

2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának 
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat 
kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 
szükséges, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

3. 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. 

4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése 
vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 
szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 
információt, amelyet a személyes adatok kezelése körében 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. 

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 



• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 
fűződő jog korlátozásával arányban áll 

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

Ön az adatkezelésről 

➢ tájékoztatást kérhet, 
➢ kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, 

kiegészítését, 
➢ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a 

kötelező adatkezelés kivételével), 
➢ bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
➢ a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://

naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

➢ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
➢ Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
➢ Telefon: +36 (1) 391-1400 
➢ Fax: +36 (1) 391-1410 
➢ E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:https://naih.hu/ 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk 
– vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

➢ adatairól, 
➢ azok forrásáról, 
➢ az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
➢ időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 
➢ az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről, 
➢ adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra 

valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
➢ az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról 

és címzettjéről. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ……… napon belül 
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás 
ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 



tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett 
költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük 
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben 
foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a 
bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és 
törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés 
céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét 
nem sérti. 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a 
kérelem kézhezvételét követő ……… napon belül (legfeljebb azonban 
1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton 
közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá 
a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, ……… napon belül (legfeljebb 
azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt 



írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása 
megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt 
és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a 
döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön 
bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az 
érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes 
felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna 
panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása 
érdekében – keresse meg Társaságunkat. 

9. Adatkezelési nyilvántartási szám (FOLYAMATBAN) 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Nolem Isie Kft. marketing hírlevél küldésre 
vonatkozó adatkezelését nyilvántartásba vette a ………………………. nyilvántartási 
számon. 

A Nolem Isie Kft. honlapján indított hírlevél feliratkozás egyúttal az adatvédelmi és 

adatkezelési szabályzat elfogadását is jelenti. 

A hírlevél feliratkozásnál és a vásárlásnál megadott adatokat az Adatkezelési 
Szabályzatban foglaltak szerint bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem 
adjuk át. 

Ön írásban bármikor kérheti e-mail címének törlését a hírlevélre feliratkozók 
csoportjából a nolemisie.kft@gmail.com címre küldött levelében vagy a hírlevél 
alján olvasható „leiratkozom” linken. 



10.Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre? 

➢ a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény - (Info tv.) 
➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

➢ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény - (Eker tv.) 

➢ az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

➢ a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

➢ a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. 
(Pktv.) 

➢ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

➢ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.) 

11. Zárszó 

• Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató 
módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az 

adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.napvallas.hu/
adatvedelmi-nyilatkozat weboldalon történik. 

Dunakeszi, 2019.01.03.


