Adatkezelési tájékoztató
Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) a HUPX Magyar
Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134
Budapest, Dévai u. 26-28., cégjegyzékszám: 01-10-045666, adószám: 13967808-2-41, a
továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett honlapon, a https://hupx.hu internetes oldalon
(a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok
gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.
Jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi
Honlapján, valamint székhelyén is.
Az Adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az
adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
rendelkezéseire is.
Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen
Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes
adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával
nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették.
1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetősége:
Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő elérhetősége:

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HUPX
Zrt.)
01-10-045666
13967808-2-41
1134 Budapest, Dévai utca 26-28.
info@hupx.hu

2. Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak
A jelen Adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében
meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező
rendelkezéseivel.
3. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek
Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok
védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.
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Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontjában foglaltak szerint a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát és az adatvédelmi, adatbiztonsági előírások
érvényesülését garantálja.
Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és
továbbítása során a GDPR, valamint az Infotv. vonatkozó rendelkezései, illetve az egyéb és
vonatkozó törvényi előírások rendelkezései szerint és azok betartása mellett jár el.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a jelen 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 végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

-

Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból végzi, az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes
adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben kezeli. („célhoz kötöttség”,
„adattakarékosság”);

-

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak
az adatkezelési cél eléréséhez 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 („korlátozott tárolhatóság”);

-

Tekintettel arra, hogy pontosnak és naprakésznek kell lenniük, így az Adatkezelő minden
észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat – amennyiben azok pontatlanságáról hitelt
érdemlő információval rendelkezik – haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

-

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végzi, 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
(„integritás és bizalmas jelleg”).
4. Az adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR,
valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan
hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen
törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válástól.
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Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt
adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt
adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók
és az érintetthez rendelhetők.
5. Az Adatkezelő szolgáltatásával, Honlapjával összefüggésben megvalósuló
adatkezelések
5.1. Tagfelvétel
Az Adatkezelőhöz tagnak kizárólag jogi személyek jogosultak jelentkezni, azonban ennek
során számos személyes adat kerül átadásra az Adatkezelő számára. A tagjelölt társaság azt
követően jogosult megkezdeni a kereskedést és ügyleteket kötni az Adatkezelő piacain, hogy
sikeresen felvételre került a tőzsdére. A tagság előfeltételeinek teljesülése esetén – melynek
előfeltételeiről részletesen a Honlapon tájékozódhatnak az érintettek – a tagjelölt köteles az
oldalon megjelölt formanyomtatványok és kiegészítő dokumentumok eredeti példányait a
feltüntetett darabszámban postai úton az Adatkezelő részére, egy-egy másolati szkennelt
példányban pedig a membership@hupx.hu e-mail címre megküldeni.
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre

Az Adatkezelőhöz történő tagfelvételi eljárás lefolytatása.
A kereskedői vizsgával kapcsolatos személyes adatok, ECC
tagsággal kapcsolatos személyes adatok, tagfelvételi eljárás során
kötelezően kitöltendő formanyomtatványokban és kiegészítő
dokumentumokban szerepelő személyes adatok, így különösen az
érintett személyi igazolványának másolata, kapcsolattartói adatok.
Érintettek köre
A tagsági folyamat során jelentkező jogi személyek munkatársai.
Adatkezelés jogalapja A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség
teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
az Adatkezelő jogos érdeke.
Adattárolás határideje Tagsági jogviszony megszűnésétől számított 5 év.
Adatkezelés módja
Papír alapon, illetve elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás Az adatok megadása kötelező. Amennyiben az érintett nem
elmaradásának
bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem
lehetséges
vehet részt a tagfelvételi eljárásban, nem veheti igénybe az
következményei
Adatkezelő szolgáltatásait.
Adatkezelő, a CEEGEX Zrt. és a HUDEX Energiatőzsde Zrt.
Kik ismerhetik meg az illetékes
munkatársai
és
esetleges
adatfeldolgozóinak
adatokat?
munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzéke
jelen adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
harmadik
országba részére nem történik.
vagy
nemzetközi
szervezet részére
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5.2.

Kereskedői vizsga, online oktatás

A kereskedőknek rendelkezniük kell speciális szakmai képzettséggel a kereskedés
érdekében, a speciális szakértelem meglétét egy vizsga (a továbbiakban: „Kereskedői
Vizsga”) teljesítésével kell igazolni, amely sikeres teljesítése esetén a kereskedő HUPX
Kereskedői minősítést kap.
A kereskedői oktatásra és vizsgára a kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap elektronikus
és eredeti példányának egyidejű megküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezés menetével
kapcsolatban további információ az Adatkezelő Honlapján a „KERESKEDÉS” és azon belül a
„KERESKEDŐI VIZSGA” menüpontban találhatók.
Adatkezelés célja

A Kereskedői Vizsga lebonyolítása.
A kereskedői vizsgával kapcsolatos személyes adatok (kereskedő
Kezelt adatok köre
neve, születési helye és ideje, telefonszáma, e-mail címe).
Kereskedői vizsgára jelentkező személyek, oktatásra jelentkező
Érintettek köre
személyek.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség
Adatkezelés jogalapja teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás
Kereskedői jogviszony megszűnésétől számított 5 év.
határideje
Adatkezelés módja
Papír alapon, illetve elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás Az adatok megadása kötelező. Amennyiben az érintett nem
elmaradásának
bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll
lehetséges
módjában jelentkezni a Kereskedői Vizsgára.
következményei
Adatkezelő, a CEEGEX Zrt. és a HUDEX Energiatőzsde Zrt.
illetékes
munkatársai
és
esetleges
adatfeldolgozóinak
Kik ismerhetik meg a
munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos
személyes adatokat?
jegyzéke jelen adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét
képezi.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
harmadik
országba részére nem történik.
vagy
nemzetközi
szervezet részére
5.3.

Állásra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő a munkavállalók kiválasztása során személyes adatok kezelését valósítja meg,
a pályázóknak lehetőségük van a Honlapon elérhető „Karrier” menüpont alatt különböző
álláspozíciókra jelentkezni.
Az Adatkezelő ezen adatkezeléssel összefüggő tájékoztatási kötelezettségének az alábbi
linken található Adatkezelési tájékoztatóban tesz eleget: https://hupx.hu „Karrier” menüpont.
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5.4.

Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogató felhasználók
a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel.
Adatkezelés célja:
Kezelt adatok köre:
Érintettek köre:
Adatkezelés
jogalapja:
Adattárolás
határideje:
Adatkezelés módja:
Adat forrása:
Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei:
Automatizált
döntéshozatal
és
profilalkotás:

Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.
Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, esetleg telefonszáma, a
megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.
Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti
hozzájárulás.
Cél megvalósulásáig, legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.
Elektronikus
Érintettől felvett adat
Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő
rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában felvenni a
kapcsolatot az Adatkezelővel.
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem
végez profilalkotást.

Adatkezelő, a CEEGEX Zrt. és a HUDEX Energiatőzsde Zrt.
illetékes munkatársai és
esetleges adatfeldolgozóinak
Kik ismerhetik meg a
munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos
személyes adatokat?
jegyzéke jelen adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét
képezi.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
harmadik
országba részére nem történik.
vagy
nemzetközi
szervezet részére:
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5.5.

A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások
vezetésével összefüggő adatkezelés

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával
Adatkezelés célja
kapcsolatos
nyilvántartások
vezetésével
összefüggő
adatkezelés.
A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme,
Kezelt adatok köre
levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására
vonatkozó kérelem
Érintettek köre
GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
Adatkezelés jogalapja
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja
szerinti jogos érdek.
Adattárolás határideje
A kérelem elbírálásától számított 5 év.
Adatkezelés módja
Papíralapon és/vagy elektronikusan
Adat forrása
Érintettől felvett adat
Az
adatszolgáltatás Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget
elmaradásának
tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.
lehetséges
következményei
Automatizált
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és
döntéshozatal
és nem végez profilalkotást.
profilalkotás
Adatkezelő és a HUDEX Energiatőzsde. Zrt. illetékes
Kik ismerhetik meg a munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az
személyes adatokat?
Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzéke jelen
adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.
Adattovábbítás
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
harmadik
országba részére nem történik.
vagy
nemzetközi
szervezet részére
5.6.

Cookie-k

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ.
A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett
böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik.
A Honlapon használt sütik (Cookie) az érintett személyek azonosítására önmagukban nem
alkalmasak, a Honlap szolgáltatásainak biztosításához szükségesek. A böngésző programok
többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az érintett olyan beállítást is
választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A Google Analytics
letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más
internetes elemzési szolgáltatások részére. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít az
Adatkezelő számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, tárolására, ezáltal a Honlap
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használatának nyomon követésére. Ennek célja, hogy az Adatkezelő tájékozódni tudjon arról,
hogy mikor, hányan és hogyan látogatják a Honlapot. Az Adatkezelő ezen anonimizált
adatokkal tudja később optimalizálni a Honlapot a megfelelő felhasználói élmény elérése
érdekében. Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen
az alábbi hivatkozásokon érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Érintettek köre
Adatkezelés jogalapja
Adattárolás határideje
Adattárolás módja
Adat forrása
Az
adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei
Kik
ismerhetik
meg
az
adatokat?

Adattovábbítás
országba vagy
szervezet részére

harmadik
nemzetközi

A
honlap-látogatási szokások
vizsgálata,
az
Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.
Az informatikai eszköz internetprotokoll-címe (IP-címe),
Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file
lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a
weboldal adatai, ahonnan a lekérés történt, a látogatás
alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás
időpontja, a megtekintett oldalak adatai.
A Honlapra látogató személyek.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti
hozzájárulás összhangban az Eht. 155.§ (4)
bekezdésében foglaltakkal.
Az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év.
Elektronikus.
Érintettől felvett adat.
A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a
szerződés
megkötésének,
illetve
a
Honlap
igénybevételének.
Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges
adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő
adatfeldolgozóinak
hatályos
jegyzéke
jelen
adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére nem történik.

6. Adatfeldolgozók
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés,
és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő
által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az
érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt,
az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül
végeznek adatkezelési műveleteket.
Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét képező adatfeldolgozói
jegyzékben feltüntetett társaságoknak továbbít adatokat, ezen társaságokat veszi igénybe,
mint adatfeldolgozót.
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A kezelt személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső
munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, az adatfeldolgozókat
és az együttműködő külső szolgáltatókat kivéve harmadik személyek részére nem adják át. A
szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő
adatfeldolgozót vehet igénybe, illetve külső szolgáltatókkal működhet együtt.
7. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől
közvetlenül
a
dataprotection@hupx.hu
e-mail
címen,
illetve
jogosult
az
adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás
visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz
fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
a)

Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles –
amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének
időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére
bocsátani:
az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy 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;
g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az
a)
b)
c)
d)
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érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14.
cikkének értelmében az alábbi információkat:
a) az érintett személyes adatok kategóriái;
b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:
a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy
hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább
az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor köteles megtenni.
Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:
 az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal;
 a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne;
 az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik; vagy
 a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az
alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:








adatkezelés céljai;
érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás
minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez
mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A
tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek
adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is.
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Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági
szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben
nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról.
Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti
joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának
módjáról.
Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
a jogaival kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén.
Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő
további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő
kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött
tájékoztatással.
Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az
Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda
megérkezik.
A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.
A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen
hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel
kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről
és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra,
hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése,
továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást
kapni a róluk kezelt adatokról.
Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen
végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott
esetben számít fel.
b)

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse 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.
c)

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
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vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
e) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása
esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további
megőrzése jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési
Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az
adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
d)

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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, amennyiben:




az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan
szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2)
bek. a) pont]
ÉS
az adatkezelés automatizált módon történik.

11

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és
szabadságait.
Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való
joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen
Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra,
hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem
használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett
kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik
személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.
e)

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett
hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor
visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az
Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett
személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése
céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog
korlátozásával arányban áll.
8. Jogorvoslat
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe
vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem
terheli felelősség.
Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül
az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: dataprotection@hupx.hu
Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az
ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél
(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye
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szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso
oldalon.
9. Egyéb rendelkezések, hatálybalépés
Jelen Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021. január 7. napjától visszavonásig tart.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa.
Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti,
úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél
formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az
adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa
megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.
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1. számú melléklet - Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzéke


ACTIVUM-PLUSZ Műszaki, Munkabiztonsági Tanácsadó, és Kereskedelmi,
Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1138 Budapest, Párkány utca 16. 6. em. 38.;
cégjegyzékszám: 01-06-755171; adószám: 21520840-2-41; munkavédelem és
tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása céljából);



BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-683046;
adószám: 11915609-4-42; könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása céljából);



Bluebird International Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. B. ép. IV. em.;
cégjegyzékszám: 01-10-046166; adószám: 14455386-2-42; munkaerő közvetítés
céljából);



CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28., cégjegyzékszám:
01-10-047091, adószám: 23408612-2-41, piacfejlesztési és piacüzemeltetési feladatok
ellátása céljából);



European Power Exchange SE (székhely: 75002 Párizs, 5 Boulevard Montmartre,
Franciaország; cégjegyzékszám: 508 010 501; közösségi adószám: FR10508010501;
kereskedési rendszer biztosítása céljából);



HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; cégjegyzékszám: 01-10-049303;
adószám: 25941667-2-41; IT feladatok ellátása céljából);



KARÁDI Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400
Nyíregyháza, Dózsa György utca 3. 1. em.; cégjegyzékszám: 15-09-064405; adószám:
11496573-2-15; irat, dokumentum és folyamatkezelő rendszerrel kapcsolatos
támogatási feladatok ellátása);



MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Anikó utca 4.;
cégjegyzékszám: 01-10-044470; adószám: 12550753-2-44; munkaügyi és humán
erőforrási szolgáltatások ellátása céljából);



Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest,
Komáromi út 36-38.; cégjegyzékszám: 01-09-886659; adószám: 12238673-2-42;
autópark kezelése céljából);



Oxy-Med Orvosi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132
Budapest, Váci út 32. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-930569; adószám: 116967041-41; foglalkozás egészségügyi szolgáltatás céljából);
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SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest,
Montevideo utca 6. III. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-896815; adószám: 142785652-41; alkalmazás üzemeltetés és fejlesztés céljából);



VAT'son Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2000 Szentendre, Duna korzó 27. fszt. 3., cégjegyzékszám: 13-09-134356, adószám:
13207582-2-13, könyvelési és adótanácsadási feladatok ellátása, illetve külföldi áfa
visszaigénylése céljából);
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