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A GEKKOSOFT Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8230 Balatonfüred, 
Csárda utca 15. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 19-09-510683, adószám: 14447891-2-19) 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) (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 
(2016. április 27.) szerint alábbi alapelveket határozza meg. 
 
 
Alapelvek 
A GEKKOSOFT Informatika Kft. (továbbiakban GEKKOSOFT) az általa gyártott szoftverekre vonatkozóan 
a hatályos jogszabályban meghatározott jognyilatkozatokkal rendelkezik. Egyéb, a honlapon 
feltüntetett szolgáltatások tekintetében adatkezelői és adatfeldolgozói tevékenységet folytat. 
 
Definíciók 
 
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. 
 
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. 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
 
Harmadik személy: 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. 
 
Hozzájárulás: az érintett kívánságának 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. 
 
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, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható. 
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I. Adatkezelői tevékenység 
A GEKKOSOFT az általa végzett tevékenységek során az érintettek által megadott személyes adatokat 
kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki, és nem teszi közzé. 
 
Az adatkezelés célja 
Az érintett által megrendelt 

- szoftver fejlesztése, karbantartása,  
- webportál kialakítása, karbantartása, 
- kiadvány tördelése, nyomdai előkészítése, valamint számlák kiállítása. 

 
Az adatkezelés jogalapja 
Az érintett és a GEKKOSOFT között megkötött írásbeli szerződés. 
 
A kezelt adatok köre 

- név, 
- lakcím, 
- e-mail cím, 
- telefon, valamint 
- a szoftver licenc szerződésben meghatározott adatok. 

 
Az adatkezelés időtartama 
A hatályos jogszabályokban előírt irat-, illetve számlamegőrzési határidő, valamint a szoftver licenc 
szerződésben meghatározott időtartam. 
 
Adattárolás helye 
A GEKKOSOFT számítógépe(i), illetve papíralapú dokumentumok esetén saját archívuma. 
 
Érintetti jogok 
➢ Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető 
jogosultságokról a honlapon megadott kapcsolattartási e-mailen, amelyet indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 30 napon belül, tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető 
formátumban, világosan és közérthető módon, ingyenesen rendelkezésére bocsátunk (átlátható 
tájékoztatás joga). 
➢ Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatinak kezelése 
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés van folyamatban, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

▪ adatkezelés célja 
▪ személyes adatok kategóriái 
▪ azon címzettek, akikkel a személyes adatait közölték 
▪ adatok tárolásának időtartama 
▪ kérheti a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat 

személyes adatainak kezelése ellen 
▪ valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 
▪ ha az adatokat nem az érintettől kapták, a forrás megjelölése 
▪ automatizált döntéshozatal ténye (profilalkotás) (hozzáférés joga). 

➢ Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anékül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, 
akinek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Jogosult arra is, hogy személyes adatainak 
más adatkezelőhöz történő továbbítását kérje (adathordozhatósághoz való jog). 
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➢ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult lehet arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok 
– egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat úján történő – kiegészítését. Helyesbítés esetén a helyesbített 
személyes adatot mindazokkal közölni kell, akikkel az adatkezelő közölte az eredeti személyes adatot 
(helyesbítéshez való jog). 
➢ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 
azokat kezelték, visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés 
ellen jogalap hiányában, az adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az adatkezelőre 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, a 
személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor (elfeledtetéshez való jog). 
➢ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az 
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is (tiltakozáshoz való jog). 
➢ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a következők 
valamelyike teljesül: érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett 
ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri a korlátozást, már nincs szükség a személyes adatokra az 
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, illetve az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (adatkezelés korlátozásához való jog). 
➢ Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó a 22. cikk (2) bek. a) b) c) 
esetekben. A (3) (4) bek. visszautal a (2) bekezdésben foglaltakra (automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás esetén érvényesülő jogok). 
 
 

II. Adatfeldolgozói tevékenység 
A GEKKOSOFT adatfeldolgozói tevékenysége során a rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, 
azokat harmadik személy számára nem adja át. 
 
Feldolgozott adatok köre: 
Érintettek kategóriái: az adatkezelőtől kapott személyes adatok. 
Személyes adatok kategóriái: az adatkezelő által meghatározott kategóriák. 
 
Tekintettel arra, hogy a GEKKOSOFT partnerei számára adatfeldolgozói feladatokat lát el, az 
adatkezelési jogalap, cél, adattárolási időtartam, érintetti jogok, stb. tekintetében hivatkozik 
partnerei adatvédelmi szabályzataira. 
 
Adattárolás helye 
A GEKKOSOFT az adatok tárolására vonatkozóan utal partnerei adatvédelmi szabályzataira. Az általa 
üzemeltetett weboldalon keresztül megadott adatokat a Trust-IT Kft. által biztosított tárhelyen tárolja. 
Elérhetőség: info@webgalaxy.hu. 
 
Technikai és szervezési intézkedések általános leírása 
Az adatok tárolása magyarországi szervereken történik. A biztonságos adatátvitel érdekében az általa 
üzemeltetett weboldal 128 bites SSL kapcsolaton keresztül is elérhető. Azon felhasználókat, akik SSL 
kapcsolat nélküli módban nyitják meg a weboldalt, a rendszer automatikusan átirányítja. 
A GEKKOSOFT Kft., mint informatikai háttérszolgáltató, rendszereit és informatikai  
háttérstruktúráját úgy alakította ki, hogy az adatok védelmét az elvárható módon biztosítsa. 
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Sütik alkalmazása 
A GEKKOSOFT az általa jelenleg üzemeltetett weboldalaknál saját sütiket nem alkalmaz. A Google 
Analytics szolgáltatás igénybevétele során a megjelölt külső szolgáltató a testreszabott kiszolgálás 
érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és olvas vissza. 
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van 
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag 
a saját tartalma tekintetében. 
A sütit a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az 
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 
A Google Analytics által mért adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. 
Elérhetősége: http://www.google.com/analytics. 
 
Adatfeldolgozó adatai 
Név: GEKKOSOFT Informatika Kft. 
Székhely: 8230 Balatonfüred, Csárda u. 15. 
E-mail: iroda@gekkosoft.hu 
Telefonszám: +36 70 621 7214 
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