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Fogalmak, meghatározások 

Személyes adat 

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható 

élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos 

személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. 

Azok az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, 

amelyek felhasználhatóak egy személy újraazonosítására, személyes adatnak minősülnek, és 

az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak. 

Személyes adat lehet 

 a név, 

 a lakcím, 

 a személyazonosító igazolvány / útlevél száma, 

 a javadalmazással kapcsolatos információk, 

 a kulturális azonossággal kapcsolatos információk, 

 az internetprotokoll-cím, 

 kórház vagy orvos birtokában lévő adatok (melyek egészségügyi célból beazonosítják 

az érintettet) 

Speciális adatkategóriák 

A következő személyes adatok kezelése tilos: 

 faji, illetve etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok, 

 szexuális irányultságra vonatkozó adatok, 

 politikai nézetre vonatkozó adatok, 

 vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, 

 szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok, 

 genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adatok, néhány konkrét kivétellel (pl. ha az 

adatok által érintett személy kifejezetten hozzájárult az adatok kezeléséhez, vagy ha az 

adatkezelésre alapvető közérdekből, illetve uniós vagy tagállami jogi előírás alapján 

van szükség), 

 büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre 

vonatkozó személyes adatok kivéve, ha az ilyen jellegű adatok kezelését uniós vagy 

tagállami jogi előírás lehetővé teszi. 

Anonimizálás 

Az anonimizálás az adatokon végzett olyan átalakítás, amelynek a célja az, hogy a korábban 

természetes személyhez kapcsolható adatokat elszakítsák a természetes személyektől. 

Amennyiben ennek eredményeként olyan adatállomány kapnak, amelyben az információ már 

nem kapcsolható össze egy-egy természetes személlyel – anonim adatokat kapnak. 

Az olyan személyes adatok, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében 

az érintett nem vagy többé nem azonosítható, nem tekinthetők többé személyes adatnak. Az 

adatok valódi anonimizálásához az anonimizálásnak visszafordíthatatlannak kell lennie.  



Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza 

meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az 

uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatkezelés 

Az adatkezelés a személyes adatok körében magában foglalja a személyes adatok felvételét és 

tárolását, feldolgozását, hasznosítását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, 

megváltoztatását és a további feldolgozásuk megakadályozását. 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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. Ide tartozik az 

adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, 

DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Érintett 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve 

– azonosítható természetes személy. 

Hozzájárulás 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

A hozzájárulás megadásának megtagadása együtt jár valamely szolgáltatásból történő 

kizárással. 

A hozzájárulás előtt az érintettek minden esetben, egyértelmű és egyszerű nyelvezetű, jól 

látható, visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét elmagyarázó írásbeli 

tájékoztatót kapnak és fogadnak el. 

Tájékoztató 

A tájékoztatás érthetően és könnyen hozzáférhető formában, világos nyelven és mindenki 

számára közérthetően megfogalmazva kerül megadásra. 

A tájékoztatás díjmentes. 

A tájékoztató az alábbi pontokat kötelezően tartalmazza: 

 az adatkezelő, és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége; 



 adatgyűjtés és kezelés célja; 

 az adatkezelés jogalapja; 

 tájékoztatást arról, hogy megkaphatja a gyűjtött adatokat, mert ehhez hozzáférési joga 

van; 

 tájékoztatást az adatvédelmi jogairól; 

 tájékoztatást, hogy joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz; 

 tájékoztatást, hogy bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását; 

 tájékoztatást az automatizált adatkezelésen (algoritmusok) alapuló döntéshozatal 

létezéséről, annak logikájáról és annak következményeiről; 

 tájékoztatást a hozzájárulás megtagadásának következményeiről. 

Tájékoztatást továbbá arról is, ha: 

 más adatkezelő is megkaphatja az adatokat; 

 az adattovábbítás az EU-n kívülre is történik 

Gyermekek adatainak kezelése 

Gyermekek személyes adatai csak abban az esetben kezelhetők, ha ahhoz a gyermek 

hozzájárulását adta, illetve egy bizonyos életkor alatt akkor, ha az adatkezelő rendelkezik a 

gyermek szülőjének vagy gyámjának kifejezett hozzájárulásával. 

Adatmódosítás 

Az érintetteknek joga van - az általános adatvédelmi rendelet értelmében (a hozzáférés, 

helyesbítés, törlés, hordozhatóság joga stb.) – adatainak módosítását kérni. Amennyiben a 

személyes adatokat elektronikus úton kezelik, lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a 

kérelmeket elektronikus úton nyújtsák be. A kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül és 

alapesetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolni kell. 

A személyektől érkező kérelmek feldolgozása ingyenes. Amennyiben a kérelmek 

nyilvánvalóan alaptalanok vagy túlzóak, különösen ismétlődő jellegük miatt, észszerű díj  

megnevezhető, vagy a kérelem megtagadható. 

Adattörlés 

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

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 adaton végzik. 

 



Profilalkotás és automatizált adatkezelés 

A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi 

állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, 

tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére 

használják. 

Kizárólag automatizált döntéshozatal az arra való képességet jelenti, hogy a döntéshozatalra 

technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül kerül sor. 

Vannak olyan döntések is, amelyeket nem teljesen automatizált módon zajlanak, ekkor valódi 

emberi beavatkozás is történik a döntéshozatal során. 

Adatállomány 

Egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Adatvédelmi incidens 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Címzett 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 

adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

Harmadik fél 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

Elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott 

szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás 

Olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba 

vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog 



módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a 

továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő 

igénybevétele.  

Rendszerüzemeltető 
A www.pszichotesztek.hu weboldal tulajdonosa. 

Cégnév: ASK FOR Kft. 

Székhely: 6727 Szeged, Diadal u. 10/A 

Adószám: 12915097206 

Cégjegyzékszám: 06 09 008190 

 

GDPR (General Data Protection Regulation) 

Az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

Érintettek köre 

Felhasználó 

Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a weblap 

szolgáltatásait igénybevevő, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 

- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (az érintettek egy szűkebb 

halmaza). 

Válaszadó 

Nem minősül Felhasználónak a rendszerrel kapcsolatba kerülő – de nem regisztrált - 

válaszadó. Ők a weboldal funkcióit nem használják, nem regisztrálnak, csupán olyan módon 

kerülnek kapcsolatba a www.pszichotesztek.hu weboldallal, hogy ott kutatási, pszichológiai 

célú kérdőívek és tesztek önkéntes kitöltését végzik. 

Ezen személyek (érintettek) regisztrációval nem rendelkeznek a weboldalon, személyes 

adataik kezelése a velük kapcsolatban álló Felhasználók felelőssége. 

Vizsgálati személy 

Nem minősül Felhasználónak a rendszerrel kapcsolatba kerülő – de nem regisztrált – 

vizsgálati személy. Ők a weboldal funkcióit nem használják, nem regisztrálnak, csupán olyan 

módon kerülnek kapcsolatba a www.pszichotesztek.hu weboldallal, hogy ott kutatási, 

pszichológiai célú kérdőívek és tesztek önkéntes kitöltésében vesznek részt.  

Ezen személyek (érintettek) regisztrációval nem rendelkeznek a weboldalon, személyes 

adataik kezelése a velük kapcsolatban álló Felhasználók felelőssége. 

 

 

Az adatkezelés irányelvei 
 



A személyes adatok kezelője 
 

Cégnév: ASK FOR Kft. 

Székhely: 6727 Szeged, Diadal u. 10/A 

Adószám: 12915097206 

Cégjegyzékszám: 06 09 008190 

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes 

adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az 

alábbiakra: 

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 

számára átlátható módon kell végezni. 

 A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történhet. 

 A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a 

szükséges mértékű lehet. 

 A személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul javítani vagy törölni szükséges. 

 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek  

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb 

ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.  

 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok 

megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

Adatvédelmi tisztviselő 

 Adatvédelmi tisztviselő nincs kinevezve. 

Adatkezelési információk 

 Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, információ és többletszolgáltatás nyújtása.  

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása 

 Az adatkezelésben érintettek köre:  

o a weboldal regisztráció általi felhasználói 

o az űrlapon keresztül érdeklődők 

 Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 

 Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a 

konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az 

eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az 

érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött 

levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai 

törlésre kerülnek. 



 Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, 

de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. 

 Az adatok megismerésére jogosultak: 

o az adatkezelő és alkalmazottai 

o az adatfeldolgozó és alkalmazottai 

 Az érintett személy 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 az érintett 

adathordozhatósághoz való jogáról. 

 Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának 

jogával. 

 Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, 

azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért 

személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat 

megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos 

következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban 

regisztráció nélkül nem lehetséges. 

 Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig 

köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

 A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy a 

weboldalon található űrlap kitöltésével. 

Az adatkezelő nyilvántartja és kezeli a www.pszichotesztek.hu weboldalon regisztrált 

felhasználók azon személyes adatait, melyet regisztrációkor - vagy profiljukon a 

későbbiekben - megadnak. 

Kezelt adatok köre 

Az adatkezelő nyilvántartja és kezeli a www.pszichotesztek.hu weboldalon regisztrált 

felhasználók azon személyes adatait, melyet regisztrációkor - vagy profiljukon a 

későbbiekben - megadnak. 
 

Kezelt adat  Az adatkezelési adatok konkrét célja 

Intézmény név Azonosítás, kapcsolattartás 

Kapcsolattartó név Azonosítás, kapcsolattartás 

E-mail Azonosítás, kapcsolattartás  

Regisztráció időpontja Technikai információs művelet 

Számlázási cím Számlázás 

  



Tájékoztatjuk, hogy az e-mail cím nem szükséges, hogy az Ön személyére utaló adatot 

tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön 

teljesen szabadon dönt arról, milyen e-mail címet ad meg és arról is, ha az e-mail cím az Ön 

kilétére utaló információt tartalmaz. E-mail cím megadása kötelező, az a kapcsolattartást 

szolgálja és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött bármely informatív vagy 

szakmai információ célba érjen. 

Hírlevél 

Rendszerüzemeltető kijelenti, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módjában a 

kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a 

megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba 

lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, 

információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. 

Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a 

vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és 

kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és 

egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek 

következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges 

személyes adatait kezelje. 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az 

adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az 

adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail 

címre küldött levélben. 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön 

bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail 

címre küldött levélben. 

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.  

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a 

fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Az igénybe vett adatfeldolgozó: https://listamester.hu 

 

https://listamester.hu/


Kezelt adatok köre  Az adatkezelési adatok konkrét célja 

Név Azonosítás, kapcsolattartás 

 Email Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél 

 Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet 

 IP cím Technikai információs művelet 

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldéshez megadott e-mail címe sem szükséges, hogy az Ön 

személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön 

nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, milyen e-mail címet ad meg és arról is, ha 

az e-mail cím az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. E-mail cím megadása kötelező, az a 

kapcsolattartást szolgálja és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött bármely 

hírlevél célba érjen. 

Weboldalon található kapcsolati űrlap kitöltése 

Az Adatkezelő a weboldalon keresztül beérkező kapcsolati űrlap által hozzáfért adatokat 

kizárólag kapcsolattartás és információ nyújtás céljából használja fel, az adatokat 

adatbázisban nem tárolja. 

Vizsgálati személyekre vonatkozó egyéb adatkezelési irányelvek 

Válaszadók, vizsgálati személyek tekintetében csak olyan személyes adatokat tárolunk, 

amelyeket a www.pszichotesztek.hu weboldalon elérhető kérdőívek segítségével lettek 

elmentve az www.pszichotesztek.hu szerverére, vagyis azokat az adatokat, amelyeket a 

válaszadók adtak meg egy-egy kérdőív kitöltése során. Ezek többek között: név, születési idő, 

nem, legmagasabb végzettség stb. 

A www.pszichotesztek.hu szerverén a vizsgálatok során mentett személyes adatok a 

Felhasználóval fent álló szerződés időtartama alatt kerülnek tárolásra. Miután a Felhasználó 

megszünteti a fiókját, minden adata törlődik szerverünkről visszavonhatatlanul.  

Az általa felvett tesztek gyűjtött adatai anonimizált (személyes adatok visszaállítására 

alkalmatlan) formában továbbra is fenn maradhatnak a szerveren, de ezen adatokat 

Adatkezelő valós személyhez kötni, az anonimizálás folytán nem tudja, azok csupán 

statisztikai célokat szolgálnak. 

Adatfeldolgozás 

A személyes adatok feldolgozására jogosult a www.pszichotesztek.hu weboldal üzemeltetője. 

Cégnév: ASK FOR Kft. 

Székhely: 6727 Szeged, Diadal u. 10/A 

Adószám: 12915097206 

Cégjegyzékszám: 06 09 008190 



a továbbiakban: Adatfeldolgozó. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat csupán az 

Adatfeldolgozó mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ 

megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. 

Erre különösen abban az esetben kerülhet sor, ha: 

- hibakezelés során erre az adatkezelő külön megkéri; 

- adatkezelő saját rendszerén karbantartást hajt végre; 

Az adatfeldolgozás és profilalkotás automatizált folyamatként zajlik, tehát az 

Adatfeldolgozónak nem szükséges napi szinten közvetlen kapcsolatba kerülnie az érintettek 

személyes adataival. 

Az adatfeldolgozó személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban 

az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul. 

Figyelmeztetés 

Ha a Felhasználó a kérdőívek/tesztek felhasználása során személyes adatokat is gyűjt, akkor 

az ott gyűjtött személyes adatok kezelőjévé válik és köteles betartani a GDPR adatvédelmi 

irányelveit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. 

Rendszerüzemeltető és ezzel együtt a www.pszichotesztek.hu nem vállal felelősséget azért, ha 

a Felhasználó megsérti az Adatvédelmi szabályokat. 

Amennyiben Ön Válaszadóként vagy Vizsgálati személyként kutatásban vesz részt, a 

személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel forduljon az Önnel kapcsolatban lévő 

Felhasználóhoz! 

Rendszerüzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó által használt adatvédelmi és 

biztonsági szabályokért, melyek eltérhetnek a rendszerüzemeltető adatvédelmi irányelveitől.  

Rendszerüzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy saját Adatvédelmi 

szabályzatukban jelöljék meg a www.pszichotesztek.hu weboldalt is, mint adatkezelő. A 

weboldalon található rendszer algoritmusainak köszönhetően automatikus adatfeldolgozás és 

profilalkotás történhet a tesztkitöltéseket követő tesztkiértékelések során. 

Gyermekek 

Rendszerüzemeltető felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy ha a Válaszadó vagy a 

Vizsgálati személy esetében gyermekről van szó, akkor gyermek szülőjének vagy 

gondviselőjének hozzájárulására abban az esetben is szükség van, ha a tesztfelvétel személyes 

adatok felvétele nélkül történik. 

Rendszerüzemeltető, mint Felhasználó 

Rendszerüzemeltető kijelenti, hogy azon kutatások esetében, ahol az ASK FOR Kft. válik a 

kutatást vezető személlyé, nem gyűjt és kezel személyes adatokat sem a Válaszadók, sem a 

http://www.pszichotesztek.hu/


Vizsgálati személyek tekintetében, a kutatások során a tesztkitöltések anonimizált módon 

történnek, tömeges felvételeket alapul véve csak statisztikai célokat szolgálnak. 

Adattárolás 

Tárhelyszolgáltató 
 

Cégnév: Robot és GépEmber Kft. 

Cím: 5540, Szarvas Állomás utca 12/1. 

Web: http://www.gep-ember.hu 

E-mail: robot@gep-ember.hu 

Tel.: +36-30/638-2884 

 

Az érintettek által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. 

Az adatokhoz csak a rendszerüzemeltető, illetve a szervert és tárhelyet üzemeltető 

munkatársak férhetnek hozzá. Ezen szereplők mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok 

biztonságos kezeléséért. 

Az adatkezelés célja, a weboldal működésének biztosítása. 

A kezelt adatok, az érintett által megadott személyes adatok. 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje a weboldal működésének vége, 

illetve a rendszerüzemeltető és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodása szerint. 

Az érintett személy szükség esetén – amennyiben az adatkezelő vagy adatfeldolgozó erre nem 

mutat hajlandóságot - a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló 

adatkezelés. 

Technikai adatok 
 

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

 változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés ellen. 

http://www.gep-ember.hu/
mailto:robot@gep-ember.hu


A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi  

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és teljességét; 

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 

szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre 

álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

Adatkezelés időtartama 

A érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának 

megvalósulásáig, illetőleg az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a weblap 

igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli. 

Adatkezelő ezt követően a személyes adatokat törli nyilvántartásából. A törölt felhasználók 

által gyűjtött adatokat statisztikai célokra tovább is tárolhatja, de csak anonimizált formában.  

Adatkezelő a fenti időpontokat megelőzően is jogosult az adatok törlésére, illetve 

anonimizálására, ezt követően azonban köteles erre. 

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő 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 az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. 

törvény 6. § ( 5) / 

Adatkezelő a Felhasználó által megadott (számviteli okból kezelt) személyes adatokat 

(számlázási adatok) a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 

169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 

meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.  

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása 

Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a 

Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat harmadik fél irányába. 

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. 



Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik 

személynek vagy személyeknek. 

Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik fél számára nem adja át, azokat az EU 

országain kívülre nem továbbítja. 

Adatkezelő jogosult a nyilvántartott adatokat statisztikai célra továbbítani/felhasználni 

személyazonosításra alkalmatlan (anonimizált) formában. 

Betekintés a mentett és tárolt adatokba 

Az adatkezelő által vezetett nyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult 

betekinteni:  

 az adatkezelő vezetője; 

 az adatkezelő szerv vezetője által feljogosított adatkezelésben személyesen részt vevő 

személyek; 

 az adatkezelő illetékes munkatársai feladatuk ellátása során; 

 az adatbázisban szereplő személy - saját adatai megtekintésében; 

 az adatfeldolgozó illetékes munkatársai feladatuk ellátása során; 

 a tárhelyszolgáltató illetékes munkatársai feladatuk ellátása során; 

 feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati 

jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész 

és a bíróság; az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész. 

A vizsgálatban résztvevő kérelmére saját adatairól betekintést kaphat mindaddig, amíg azok 

személyazonosításra alkalmas módon vannak tárolva. Ezt a betekintést az adatkezelő 

nyújthatja a vizsgálattal egybekötve, elektronikus formában is. Az adatok anonimizálását 
követően betekintésre nincs lehetőség. 

Sütik (Cookie-k) 

A sütik feladata 

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. 

online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

 megkönnyítik a weboldal használatát; 

 minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 

adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a 

böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége 

van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját 

tartalma tekintetében. 

 

 



Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a 

www.pszichotesztek.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető 

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) 

befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 

számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Az adatkezelésben érintettek köre: 

 a weboldal regisztráció általi Felhasználói 

 az űrlapon keresztül érdeklődők 

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás 

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik 

használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor 

törölje a böngészőkből. 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: Adatkezelő a sütik használatával nem kezel 

személyes adatokat. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus 

  



Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A tájékoztatáskéréshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen 

adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig 

kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-

mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. 

Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által 

megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére 

ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail 

elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  

A zároláshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig 

tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére 

ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail 

elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 

megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-

mailben tájékoztatjuk. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik 

arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent 

megteszünk, hogy az Ön által tapasztalt probléma megoldódjon. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a 

hatóságot az alábbi elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  



E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu 

Az 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 szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.  

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény. 

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet. 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

Egyéb rendelkezések 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 

hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 

Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás 

adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik 

az adatkezelőt. 

A szolgáltató a 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. 

A szolgáltató jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni.  

Érintettek a fentieket elfogadva használhatják a rendszert. 

Hatályba lépés 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2019.02.01. 

Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja. 

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan 

elérhetők a www.pszichotesztek.hu/adatvedelem címen. 

https://naih.hu/
https://online-kerdoiv.com/index/adatvedelem


Adatvédelmi szabályzat elfogadása 

Az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával nyilatkozattevő hozzájárul, hogy a megadott 

személyes adatait az adatkezelő - az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint - kezelje, 

feldolgozza, arról adatot szolgáltasson, azt továbbítsa. 

A megadott személyes adatai nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá. 

Tudomással bír arról, hogy e hozzájárulása bármikor visszavonható. 

Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve [Adatvédelmi törvény 14. § 

(3) bekezdés, 16. §] köteles eleget tenni. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást 

megismerte, az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit elfogadja. 


