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Adatvédelmi nyilatkozat 
A Progic Kft. mint a testingfactory.eu és a testingfactory.hu üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán 
keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös 
tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
rendelkezéseire. A Progic Kft. kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak személyes és 
bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag 
szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú statisztika készítéséhez használja fel.  

A testingfactory.eu és testingfactory.hu adatkezelését kizárólag a Progic Kft. végzi, harmadik fél részére 
személyes adatokat csak a számlázáshoz kapcsolódóan ad ki. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a 
Progic Kft.-t adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele 
fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

• 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a 
továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 

• 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; továbbá az 
ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet; 

• 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.); 

• 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok 
kezeléséről (DM törvény); 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

• EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection 
Regulation) (továbbiakban: Rendelet). 

Adatkezelést végzők:  

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 

Progic Kft. 4026 Debrecen, Csokonai u. 12. Szolgáltatás igénybevételek nyilvántartása, 
megvásárolt szolgáltatáscsomagok 
nyilvántartása. 

Orosz és Fia 
Könyvelőiroda 

4025 Debrecen, Hatvan u. 4. VII/26 Számlák könyvelése, NAV adatszolgáltatás, 
bevallások készítése 

KBOSS.hu Kft 1031 Budapest, Záhony utca 7. szamlazz.hu szolgáltatójaként számlák kiállítása, 
nyilvántartása 

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 teljeskörűen 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 

http://testingfactory.hu/
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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. 

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az 
általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását 
a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során 
megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. 

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, 
és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó 
személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. 

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. 

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap 
használatának kényelmesebbé tétele. 

Ez az adat a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót. 

Teljesítményt biztosító sütik: 

Információkat gyűjtenek a Felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött 
idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése. 

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai 
célokra használja fel. 

Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) biztosítja a jogi alapot 

• a regisztrált Felhasználók, 

• a hírlevelet kérő Felhasználók, továbbá 

• azon szerződött partnerek esetében, akik a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jogszabály 
alapján kötelezően szolgáltatott adatokon túl további adatokat is közölnek a számlában, 

• valamint a Felhasználó hozzájárulását igénylő statisztikai célokat szolgáló sütik esetében. 

A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) biztosítja a jogi alapot: 

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tehát a Szolgáltató 
valamennyi a honalapon az ÁSZF alapján igénybe vehető szolgáltatásához (lásd. szolgáltatás csomagok és 
egyedi megoldások). 

Törvényes kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) biztosítja a jogi alapot az alábbi 
jogszabályok által biztosított körben: 
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A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatkezelőre vonatkozik 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött 
szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet; 

• saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és 

• a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását 
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a 
továbbiakban: NGM rendelet), 

• a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra 
vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor. 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatfeldolgozóra vonatkozik: 

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött 
szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet, 

• saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és 

• a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását 
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a 
továbbiakban: NGM rendelet), 

• a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra 
vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor. 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont biztosítja a jogi alapot a szerződés teljesítésén és jogos érdekén 
alapuló adatkezeléshez. A Szolgáltató jogos érdeke a felhasználóval szemben, hogy a szerződésből folyó 
esetleges igényét érvényesítse. Határideje a szerződés megszűnését követően a Ptk. általános elévüli ideje  5 
év leteltéig tart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a 
szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az 
érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (Ez alól a szabály alól van kivétel: kivéve, ha ezen érdekekkel 
szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek .) 

A kezelt adatok köre: 

• e-mailcím 

• név 

• cím 

• választott szolgáltatások listája 

• igénybevétel időpontja, időtartama 

Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, egészségügyi adatot, bűnügyi adatot. 

Az adatokat megismerő személyek köre (címzettek) 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek jogosultak 
megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, titoktartási 
szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem 
továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a 
Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel 
tartoznak. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 
kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor. 
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Az adatkezelés időtartama 

• Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig 
tart az adatkezelés. 

• A szerződéses kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti 
elévülési idő, 5 év elteltéig, a szerződés megszűnését követően jogos érdek érvényesítése jogalapon. 

• A kibocsátott számlák az Árt. és az Szmt. előírása alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn. 

A Felhasználók jogai részletesen: 

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának elősegítése . 

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználó kérésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi 
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva adja át (különösen a gyermekeknek címzett bármely információ 
esetében). Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja 
át. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a Felhasználó 
személyazonosságát. 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

Ennek keretében az Adatkezelő a Felhasználót jelen tájékoztató összeállításával tájékoztatja 

a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,  

d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, 

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik –, illetve a címzettek kategóriáiról, ha 
van ilyen; 

f) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
kívánja továbbítani a személyes adatokat. 

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 
valamint a Felhasználó adathordozhatósághoz való jogának érvényesítését; 

A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban indoklás nélkül 
visszavonhatja, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. 

Az adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátásával ad tájékoztatást arról, hogy adatkezelési 
célonként meghatározott adatkezelése körében a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett 
köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az 
adatszolgáltatás elmaradása. 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem alkalmaz. Ha az Adatkezelő a személyes 
adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést 
megelőzően tájékoztatnia kell a Felhasználót erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő 
információról. 
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Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot kezel, amelyet a Felhasználó bocsátott a rendelkezésére. 

A Felhasználó hozzáférési joga 

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és az előbbi pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. 
cikk). Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. 

Az Adatkezelő kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó 
rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív 
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

A Felhasználó hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 

A helyesbítéshez való jog 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti 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. 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül töröli a rá vonatkozó személyes 
adatokat. Amennyiben: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A törléshez való jog nem érvényesíthető a Rendelet 17. cikkében foglalt kivételek esetében.  Elfeledtetéshez 
való jog azt jelenti, hogy az egyes adatkezelők által nyilvánosságra hozott vagy más címzetteknek átadott 
személyes adat törléséről úgy kell gondoskodni, hogy a törlési kötelezettséget közölni kell valamennyi további 
adatkezelővel, akinek a személyes adatot az Adatkezelő átadta. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
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b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos 
indokaival szemben. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni kell. 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy 
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve , ha: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

A Felhasználó kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. Az 
adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez (az elfeledtetéshez) való jogot. Az 
adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 

A tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak 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 a Felhasználó 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az Adatkezelő nem folytat közvetlen üzletszerzést ezért ilyen alapon adatkezelés sem történik. 

A Felhasználó tiltakozási jogára legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak 
figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell 
megjeleníteni. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is 
gyakorolhatja. 

A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az 
adatvédelmi incidensről. 

A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri 
az adatkezelés körében. 

A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel: +36 (1) 391-1400, 
Fax: +36 (1) 391-1410 
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A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak 
eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező 
erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes 
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a 
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 


