
NYILATKOZAT ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGE KAPCSÁN 
 

 
Alulírott Molnár Gábor Bertalan e.v. (Székhely: 1147 Budapest, Öv u. 181/A.), az 
angolozz.hu nyelvoktató portál üzemeltetője, az alábbi joghatályos nyilatkozatot 
teszem: 
 
Kijelentem és nyilatkozom arról, hogy az angolozz.hu nyelvoktató portál felhasználói 
szerződései kapcsán a Partnerek személyes adatait mint adatkezelő kezelem. 
Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében rajtam kívül más személy is 
adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül 
feltüntetésre. 
 
Kijelentem és nyilatkozom továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést az ÁSZF-ben 
foglalt adatkezelési szabályokra, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően végzem, így különösen figyelemmel az alábbiakra: 
 
- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendeletében ("Általános 
Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"); 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény ( a továbbiakban "Infotv."); 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban "Ptk."); 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). 
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
Törvény; továbbá 
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 
évi XLVIII. törvény (a továbbiakban "Grtv.") rendelkezései. 
 
Kijelentem, hogy mind az adatkezelési, mind esetleges adatfeldolgozási tevékenység 
során a jelen Nyilatkozatban foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan 
betartása mellett járok el, és ezt megkövetelem valamennyi jelenlegi szerződött és 
jövőbeni szerződő Partnerünktől is. 
 
Nyilatkozom, hogy mindent megteszek – az adatkezelés megkezdése előtt – annak 
érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsam valamennyi érintettnek 
abból a célból, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a 
személyes adataik kezelésével, vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel 
együtt járó, őket megillető jogról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségről. Ezen 
törekvésem során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánom tenni az 
adatfeldolgozás egész útját. 
 
Az adatkezelés során a személyes adatok kiemelt védelmére törekszem, biztosítva az 
érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékom biztosítása érdekében jelen 
Nyilatkozat fent említett jogszabályi rendelkezéseivel összhangban megfelelő 
védelemben részesítem a személyes adatokat. 
 
Budapest, 2021. márc. 5. 


