
MENTOR.ME APPLIKÁCIÓ - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a MENTOR.ME applikáció (továbbiakban applikáció) adatkezelési 
gyakorlatának feltételeit tartalmazza.  

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén 
(továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy 
jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes 
adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

Szolgáltató tiszteletben tartja az Applikáció Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes, 
üzleti vagy különleges adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 
összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 

Felhasználó az Applikáció használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott 
adatkezelésekhez. 

Felhasználó továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent említett Applikációt használja, 
akkor az alábbi rendelkezések vonatkoznak rá: 

1. Definíciók 
o Érintett (Felhasználó): 

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy;  

o 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; 

o különleges adat: 
▪ 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, 

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

▪ banki- és pénzügyi adatok. 
o 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; 

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

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

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

o nyilvánosságra hozatal: 
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

o adattörlés: 
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

o adatzárolás: 
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 
történő korlátozása céljából; 

o adatmegsemmisítés: 
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

o 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; 

o gazdasági reklám: 
olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető 
forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a 
dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), 
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) 
értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal 
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, 
árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám). 



2. Az adatkezelő megnevezése 

Szolgáltató a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve jelen jogi közleménnyel 
kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.  

3. Adatkezelés célja 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag  
• Szolgáltató és Felhasználó közötti kapcsolattartás, 
• Szolgáltató szolgáltatásának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő 
nyújtása; 

• Szolgáltató általi előminősítés elkészítése, 
• a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült kérdések rendezése céljából, 
• felvilágosítás adása, 
• működési problémák elhárítása, továbbá 
• hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése érdekében tárolja. 

4. Egyéb célú adatkezelések 

Biztonsági adategyeztetés céljából a megadott adatok ellenőrzése történhet. Ez esetben Szolgáltató, 
a Felhasználó személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti, a regisztrációs adatok 
valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a Felhasználó fax, 
e-mail útján scannelve, vagy postai úton küldhet meg Szolgáltató részére. A biztonsági 
adategyeztetés során felvett személyes adatokat Szolgáltató a védett informatikai rendszerében 
ideiglenesen tárol, mivel a Felhasználó által megküldött fénymásolatok a biztonsági adategyeztetés 
lezárultával Szolgáltató megsemmisít. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés 
céljáról és további feltételeiről Szolgáltató, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt 
Felhasználó részére.  
Tájékoztatjuk Felhasználót, hogy a bíróság, az ügyészség,a nyomozó hatóság vagy szabálysértési 
hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátása végett megkeresheti Szolgáltatót.  
Szolgáltató a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve - 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.  

Név: Dallos Zoltán E.V.

Székhely: 1154 Budapest, Tompa Mihály utca 
19.

Levelezési cím: 1154 Budapest, Tompa Mihály utca 
19.

E-mail cím: hello@zoltandallos.com

mailto:hello@zoltandallos.com


5. Adatkezelés jogalapja 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes 
adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával 
adja meg.  

6. Adatkezelés időtartama 

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és 
annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a 
Szolgáltatótól. A kérelem beérkezését követően, Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait 
véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen.  
Az adatok törlésének határideje a regisztráció törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap vége. 
Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az adatok törlése után semmilyen korábbi megadott 
adatot nem tud elérni, ezért ezeket ismételten be kell szerezni – ez esetlegesen további anyagi 
kiadásokkal járhat. A törlés kérésének megerősítéséig a Felhasználó profilja inaktív státuszba kerül. 
Az inaktiválás oka, hogy a Felhasználó által megadott adatokkal a Szolgáltató a folyamatát ne 
akadályozza.  
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban számlamegőrzési 
kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő 
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.  

7. Kezelt adatok köre 

7.1.Regisztráció: 

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes 
adatokat:  

▪ Név 
▪ E-mail cím  

 
Adatbiztonság 

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon 
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, 
őrzése során.  
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes 
adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.  
Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata 
során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 



számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.  
Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi  

• a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre 
jogosult; 

• a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a 
pontosságát; 
 
 
Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a 
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban 
foglaltakat. 
.  

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2019.01.01. Minden jog fenntartva!  

Dallos Zoltán


