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Adatvédelmi tájékoztatás: 

Az Alternatív Energia Centrum Kft. (AEC Kft.) a rá vonatkozó, a mindenkor hatályos jogszabályokkal, EU 

rendeletekkel összhangban, azok előírásai szerint vezeti nyilvántartásait, végzi statisztikai adatgyűjtési, 

adatfeldolgozási, információszolgáltatási tevékenységét; kezeli a birtokában levő személyes adatokat. 

Valamennyi folyamat (tevékenység) során olyan fokozott gondossággal jár el, amely az adatvédelmi 

incidensek előfordulásának megelőzését szolgálja. 

Az AEC Kft, a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat 

tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról 

kellő időben értesíti az érintetteket. 

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok 

biztonságát garantálja. 

A tájékoztatóban használt fogalmak:  

A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek a GDPR-ban meghatározott fogalmaknak, illetve azok 

értelmezésének. A Szabályzat az alábbi fogalmakat használja: 

- „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. 

- „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, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

- „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából. 



- „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. 

- „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

- „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

- „Harmadik fél”: 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 az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak. 

- „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

- „Felügyeleti szerv”: egy a tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független 

közhatalmi szerv. 

- „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Adatkezelési alapelvek: 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy 

b) azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet 

közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező). 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 

össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 

minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 

az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 



A kezelt személyes adatok: 

a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes; 

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek; 

c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli 

adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt 

törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása 

során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

A személyes adatok köre: 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az 

adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, weboldal neve. 

Hírlevél és webáruház regisztráció esetén annak dátuma és időpontja, valamint a belépési 

felhasználónév, jelszó. 

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez 

adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg. A munkaviszonyból és 

megbízási jogviszonyból származó személyügyi adatok a törvényi előírásnak megfelelően – nem 

selejtezhetők; ez esetben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. 

Az AEC Kft. által kezelt weboldalak esetén alkalmazott sütik: 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a 

weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője 

menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, stb.) 

többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már 

Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön 

a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők 

„súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik 

– az AEC Kft. az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt, és kérjük az Ön hozzájárulását.  

Az AEC Kft. nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik 

személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, az AEC Kft. azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik 

engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik. 

Az AEC Kft. ügyféllevelezései:  

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán az 

ügyfélszolgálattal telefonon és e-mailen is kapcsolatba léphet. Adatkezelő a beérkezett leveleket - a 

küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt - az ügy 

elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. A telefonon keresztül fogadott hívások esetében 



- a telefonáló nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt - 

az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

Online regisztráció során keletkezett adatok: 

Online regisztráció esetén az érintettek köre az a felhasználó, aki regisztrál az AEC Kft által kezelt 

weboldalakra, és megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről 

és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.  

Az adatkezelés célja: 

• A megkeresés kapcsán megfogalmazott szolgáltatások teljesítése. 

• Kapcsolatfelvétel az adott megkeresés kapcsán elektronikus eléréssel. 

• A honlap használatának elemzése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató 

megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és a regisztráció elküldésével ad meg. Az 

online regisztráció során megadott adatokba kizárólag az AEC Kft munkatársai, az IT üzemeltetés 

munkatársai tekinthetnek be. 

Az adattárolás időtartama: a regisztráció aktív fennállását követő 30 nap. 

Egyéb adatkezelések: 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága: 

A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés 

Az AEC Kft által kezelt honlapokon - a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk 

megtekintéséhez - személyes adatok megadása nem szükséges. A honlapok látogatóiról az IT 

üzemeltetés automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a 

weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. 

Ezek az adatok automatikus adattovábbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg. 

Ezeket az adatokat az AEC Kft kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos 

működésének az ellenőrzésére használja fel. 

Az AEC Kft. által üzemeltetett honlapon végzett „Küldjön nekünk üzenetet” típusú jelentkezéssel, 

és eljárás indítással kapcsolatos adatkezelés: 

A honlapokon végzett jelentkezések során megadott adatokat az AEC Kft. az adott ügy elintézésére 

vonatkozó további információk megküldésére, valamint kapcsolatfelvétel készítésére használja. 

Az AEC Kft. által üzemeltetett honlapokon végzett adatkezelés:  

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, 1141. 

Bp. Gödöllői utca 158. alatti címen, valamint a Webtárhelyet biztosító cég – Tárhely.eu Kft. (1097 

Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) szolgáltatási helyén (SzerverTerem 1: 1132 Budapest, Victor 

Hugo u. 18-22, valamint SzerverTerem 2: 1138 Budapest, Váci út 188.) találhatók meg.  

Az AEC Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 



a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az AEC Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az AEC Kft. az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos 

eszközök. 

Az AEC Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, 

kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes 

betöréses támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi 

eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-

mail, web, FTP, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek 

tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására 

vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő Az AEC Kft. megtesz minden tőle elvárható 

óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést 

rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A 

rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 

ellenőrzését is. 

A további adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Az AEC Kft. által végzett szolgáltatások számlázása esetén a könyvelést végző cég a kibocsátott 

számla elkészítéséhez megadott adatokat – teljes név, cégnév, cím, e-mailcím, bankszámla szám, 

adószám, e-mail cím - kezeli. 

• Könyvelő iroda neve: Well-Taxed Kft. 

• Székhely: 1112 Budapest, Kápolna út 54. 

• E-mail cím: info@well-taxed.hu 

• Adószám: 25367676-2-43 

• Telefonos elérhetőség: +36 (1) 433 3853 

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 

adatfelvételénél jelzett módon. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 



adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető 

formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben 

azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 

esetekben az AEC Kft. költségtérítést állapít meg. 

Az AEC Kft a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja 

megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

Az AEC Kft a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban 

az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 

tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Az AEC Kft – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a 

további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 

jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az AEC Kft az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban 

nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a 

bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el.  
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