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Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait 
tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETÉNEK - (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) – való megfelelés céljából.  
 
A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.  
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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.§  Bevezetés 
 
A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső 
szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy 
az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (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, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  
 
2. §  A Szabályzat célja  
 
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések 
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége 
megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.  
 
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Társaság 
általi igazolására szolgáljon.   
 
3. § A Szabályzat hatálya 

 
(1) E Szabályzat  hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok 
Társaság általi kezelésére terjed ki. 

 
(2)  Egyéni vállalkozó, egyéni cég,  őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e 
szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.  

 
(3) A Szabályzat  hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi 
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi 
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR  (14)) 
 
4. § Fogalommeghatározások 

 
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a  Rendelet 4. 
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat: 
1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, 
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
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fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy 
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából; 
4.   „profilalkotás”: 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; 
5.   „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
6.   „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
7.   „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; 
8.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel; 
9.   „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; 
10.   „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 
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vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak; 
11.   „az érintett hozzájárulása”: 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; 
12.   „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. 

 
Adatvédelem 
Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Fair-Expo Kft. 
számára. A Fair-Expo Kft.   az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot 
ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna 
rendelkezésére. 

A Fair-Expo Kft.  bármely, a weboldalak és social média oldalak használata során 
tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről szóló – érvényes 
jogszabályok (Magyarországon az 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezel. 

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Fair-Expo Kft-hez, ezzel 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Fair-Expo Kft. - az ügylet jellege által 
meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. 

Adatok felvétele 
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem 
szükséges, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez bizonyos személyes 
adatokra szükség van. 

A Fair-Expo Kft. a következő szolgáltatásokhoz kérhet személyes adatokat: 

• álláshirdetésre jelentkezés 
• információkérés  
• pontgyűjtő és promóciós kártya igénylése 

A rendelkezésünkre bocsátott személyes a következők lehetnek: 

• név 
• cím 
• e-mail cím 
• telefonszám 

Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Fair-Expo Kft.   tájékoztatja az 
érintetteket az adott konkrét adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a konkrét 
adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. 
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Az Ön által megadott adatok mellett a Fair-Expo Kft. automatikus adatgyűjtő eszközökkel 
(cookie-kal) adatokat gyűjthet a Fair-Expo Kft. webhelyeinek, webes alapú 
alkalmazásainak használata közben. A Fair-Expo Kft. a honlap technikai üzemeltetése 
érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező 
információkat használja fel átmenetileg: 

• a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), 
• domain-név (URL), 
• a hozzáférés adatai, 
• az ügyfél file lekérés (mely oldalakat tekint meg és milyen hivatkozásokra kattint 

rá), 
• a HTTP válaszkód, 
• a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, 
• a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, 
• a látogatás időpontja és hossza 
• a megtekintett oldalak adatai, illetve 
• a használt böngészőprogram típusa és nyelve. 

További információt a Hogyan használja a Fair-Expo Kft. a Cookie-kat című részben talál. 

Adatok felhasználása, továbbítása 
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Fair-Expo Kft. az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes 
hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően 
hozzájárulását bármikor visszavonja. 

A Fair-Expo Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a 
jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - 
semmilyen körülmények között nem továbbítja. 

A Fair-Expo Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célokra 
használhatja fel: 

• piackutatás, piaci elemzés, 
• vevői szokások elemzése, 
• látogatottsági statisztikák összeállítása, 
• ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása, 
• tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, 
• tájékoztatás nyújtása különböző akciókról, 
• vevői reklamációk intézése, 
• megrendelések intézése. 
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A Fair-Expo Kft. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Fair-Expo 
Kft. -vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként 
kezeli. 

Adatbiztonság 
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos 
visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési 
biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük 
és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük. 
Tájékoztatás 
Írásbeli kérés esetén a Fair-Expo Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik 
kezeléséről. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Fair-Expo Kft.  weboldalairól más cégek és egyéb 
szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és 
helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Fair-Expo Kft.. nem vállal 
felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az 
adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. 

HOGYAN HASZNÁLJA A BÓLY-BRAND KFT. A COOKIE-KAT 

A „cookie” egy kis adatfájl (a kiszolgáló és felhasználó között cserélt kisméretű adat), 
amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére. A Fair-Expo Kft. 
és szolgáltatói akkor küldenek cookie-kat, ha meglátogatja a webhelyünket vagy a 
hirdetésünket tartalmazó webhelyeket, információt kér vagy szab testre, illetve ha 
regisztrál bizonyos szolgáltatásokra. 

A Fair-Expo Kft. arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megtudjuk, 
hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a 
funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash 
cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált 
információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k 
nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. 

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a 
böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a 
felhasználói élmény testre szabására. A cookie-kat általában egy munkamenet idejére 
érvényes, illetve „állandó” cookie-ként különböztetik meg. Az egy munkamenet során 
érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó 
cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző 
alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági 
beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a 
cookie-k használatát, a webhely egyes funkcióit nem fogja tudni kényelmesen kezelni, és 
egyes weboldalak nem jelennek meg megfelelően. 
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A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője 
súgó és támogatás szakaszában tájékozódhat. 

A Fair-Expo Kft. által használt cookie-k 
Webhelyek működésével kapcsolatos cookie-k 
Bizonyos cookie-k tárolják, hogy a felhasználó a webhelyen mely eszközöket, illetve 
funkciókat használta. A Kártya Központ használatakor használt cookie például tárolja, 
hogy milyen névvel jelentkezett be, hogy legközelebbi bejelentkezésekkor automatikusan 
ki tudjuk ezt a mezőt tölteni Önnek. Ezek a cookie-k semmilyen személyi adatot nem 
tárolnak. 
Földrajzi adatokat tároló cookie-k 
A térségre vonatkozó tartalmat földrajzi adatokat tároló cookie-k segítségével jelenítjük 
meg. A cookie-k a böngésző adatait felhasználva állapítják meg, hogy honnan érkezik a 
felhasználó az oldalra. 
 
Kikapcsolhatom a cookie-k létrehozását? 

Természetesen beállíthatja, hogy böngészője egyáltalán ne fogadjon el cookie-kat, vagy 
csak bizonyos webhelyek cookie-jait fogadja el. A következő hivatkozásokra kattintva 
megismerkedhet a főbb böngészők cookie-kra vonatkozó beállítási eljárásaival. A 
böngésző súgójában is hasznos tudnivalókat olvashat. 

A chrome cookie beállításai (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en) 
A Firefox cookie beállításai (http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-
websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies) 
Az Internet Exporer cookie beállításai (http://support.microsoft.com/kb/196955) 
A Safari cookie beállításai (Mac) (http://support.apple.com/kb/PH5042) 
A Safari cookie beállításai (iPhone és iPad) (http://support.apple.com/kb/HT1677) 
 
Megadott személyes adatainak törlését az fairexpo@fairexpo.hu.hu e-mail címen kérheti. 
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