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A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a Spirit Lelle Kft. – mint adatkezelő– által 
üzemeltetett spiritlelle.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történő adatkezelés 
szabályait. 
  
Adatkezelő adatai: 
Spirit Lelle Kft. 
székhelye: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 78/A 
levelezési cím: 2760 Nagykáta, Jászberényi út 78/A 
Elektronikus elérhetőség: info@investline.hu 
Telefonszám: 06 70/492-6686 
Cégjegyzékszám: 13-09-193635 
Adószám: 26323181-2-13 
    

1. Értelmező Rendelkezések 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) szóló rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében foglaltak alapján: 
 
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.” [GDPR 4. cikk 1. pont] 
 
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 

http://spiritlelle.hu/
mailto:info@investline.hu
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összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” [GDPR 4. cikk 2. pont] 
 
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.” [GDPR 4. cikk 7. pont] 
 
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” [GDPR 4. cikk 11. pont] 
 
Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a Spirit 
Lelle Kft. megfelelő jogalappal rendelkezik (GDPR 6. cikke). Megfelelő jogalap lehet: 
- az érintett hozzájárulása egy, vagy akár több meghatározott cél érdekében, különösen: 
• megkeresések, tájékoztatáskérések, kérdések megválaszolása, 
- jogos érdek: a Spirit Lelle Kft. mint adatkezelő vagy más, harmadik személy jogos érdeke, 
különösen: 
• jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása; 
• információs rendszerek biztonságának fenntartása; 
- a szerződés teljesítése: amennyiben Ön, és a Spirit Lelle Kft. között szerződés jön létre, a szerződés 
teljesítésének érdekében szükség van az ön személyes adatainak kezelésére. 
- jogi kötelezettség teljesítése, különösen: 
• számviteli kötelezettségek teljesítése, 
• közigazgatási, hatósági kötelezettségek teljesítése, 
• hatósági megkeresésekre válaszadás. 
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az 
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.  
  
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 
ideig.  
 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

Tájékoztatás nyújtása e-mailben érkezett megkeresésekre 

Az adatkezelés megnevezése: Válaszadás az e-mailben tájékoztatást kérők számára  
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban az Ön hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja: tájékoztatásnyújtás 
Az adatkezelés érintettje: tájékoztatást kérő 
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, e-mail cím 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket 
30 munkanapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes 
adatok törlését kérni. 
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Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): 
tárhelyszolgáltató  
  

Szerződés teljesítése 

Az adatkezelés megnevezése: szerződés teljesítése 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban az Önnel, mint természetes személlyel kötött szerződés. 
Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése 
Az adatkezelés érintettje: szerződő természetes személy 
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, cím, születési hely, születési idő, anyja neve, 
adószám, személyi igazolvány szám, személyi szám, lakcímkártya szám 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): a szerződéseket a szerződés évének utolsó 
napjától számított 5 évig őrizzük 
Az adatkezeléssel érintett harmadik felek (adattovábbítások, közös adatkezelők, adatfeldolgozók): 
könyvelő  
 

Számlák kiállítása 

Az adatkezelés megnevezése: szerződés teljesítése 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban az Önnel, mint természetes személlyel kötött szerződés. 
Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése 
Az adatkezelés érintettje: szerződő természetes személy 
Az adatkezelés tárgya (a kezelt adatok köre): név, cím 
Az adatkezelés időtartama (a tervezett megőrzési idő): a számlákat a számla kiállítási évének utolsó 
napjától számított 8 évig őrizzük 
   

3. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről   

 
Tárhelyszolgáltató:  
 
Név / cégnév: Rackforest Kft. Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. Telefon: +36 1 
211 0044 E-mail: info@rackforest.com 
 
Könyvelő: Szücsi Könyvelő, Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 2241 Sülysáp, Vasút 
utca 80/a, cégjegyzékszám: 13-06-043828, adószám: 21190632-2-13) 
 
   
Személyes adatokat hatóság vagy bíróság részére az Adatkezelő kiadhatja pl. jogi eljárásokban, 
bírósági, hatósági megkeresésre, vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha az Adatkezelő úgy látja, 
hogy ez szükséges valamely jogszerűtlen esemény, tevékenység kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy 
azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha azt egyébként jogszabály előírja az Adatkezelő 
számára.  
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4. Az ön jogai 

A Spirit Lelle Kft. a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 
közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. 
Cégünk elősegíti az Ön alábbiakban megjelölt, GDPR-ban rögzített jogainak gyakorlását. A Spirit Lelle 
Kft. az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy Önt, mint érintettet nem tudja azonosítani. Ha a Spirit Lelle Kft-nek megalapozott 
kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon 
igazolta az Ön érintetti személyazonosságát. 
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be 
a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri. 
Ha nem tennénk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, 
valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 
jogorvoslati jogával. 
A Spirit Lelle Kft. a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja. Azonban, ha az Ön kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért 
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 
költségekre, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő 
intézkedést. 
 
Az adatkezelés során Önt megilleti: 
 
a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül 
tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.  
 
az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az személyes 
adatai helyesbítését, kiegészítését.  
 
az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége van kérni az Önre vonatkozó személyes adatok 
indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték. 
b) Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték. 
e) a személyes adatokat a Spirit Lelle Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
A törlés joga nem terjed ki arra, ha a Spirit Lelle Kft-t törvény kötelezi az adatok további tárolására, 
illetve arra az esetre, sem ha a GPRP 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, az Infotv. 6. § (5) bekezdésével 
és a Számviteli törvénnyel (pl. számlázással kapcsolatban, iratok kötelező megőrzési határidejére 
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vonatkozóan) összhangban a Spirit Lelle Kft. jogosult a személyes adatok további kezelésére. A Spirit 
Lelle Kft. nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait.  
 
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Spirit Lelle 
Kft. korlátozza az adatkezelést, ha 
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy a Spirit Lelle Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 
b) Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását. 
c) A Spirit Lelle Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy a Spirit Lelle Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e. 
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 
tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
az adathordozhatósághoz való jog: mivel a Spirit Lelle Kft. nem végez automatizált adatkezelést, az 
Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja nem 
alkalmazható. 
 
tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Spirit 
Lelle Kft. adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 
kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott 
kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve 
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Spirit Lelle Kft. a 
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban 
tájékoztatja. 
A Spirit Lelle Kft. tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra 
alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 
büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni 
védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak 
védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (GDPR 23. cikke), amely körülményről adott 
kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint. 
 

5. Jogorvoslati lehetőségek 

A jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani vagy – választása szerint – a 
Spirit Lelle Kft. székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes bírósághoz fordulni. A lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso 
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oldalon. 
   

 

6. Adatbiztonság 

A Spirit Lelle Kft. az adatkezelési műveleteket úgy végzi, hogy biztosítja az adatok védelmét. 
  
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
    

7. Záró rendelkezések 

A Spirit Lelle Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok valódiságáért az érintett felel. 

Amennyiben nem a saját személyes adatait vagy téves adatot/személyes adatot ad meg, úgy érintett 

köteles a harmadik személynek a Spirit Lelle Kft-vel szemben támasztott igényérvényesítése esetén a 

Spirit Lelle Kft-t teljeskörűen mentesíteni. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az adatkezelésre a 

vonatkozó jogszabályok, különösen a GDPR-ban foglaltak az irányadók. 

  

Tájékoztatjuk, hogy a Spirit Lelle Kft. jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan 

módosítani. A módosított rendelkezések, annak hatályba lépését követően alkalmazandók. 

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja: 2022. szeptember 28.  

 


