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2. ADATKEZELŐK 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (továbbiakban MMSZ) 

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. 

Adószám: 19025702-2-43 

Nyilvántartási szám: 01-02-0000010 

Honlap: maltai.hu, fete.hu 

E-mail és Ügyfélszolgálat: mmszok@maltai.hu 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: 

Név: Dr. Mohácsi Mihály 

Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 28. II/1. 

E-mail: mihaly.mohacsi@kelecsenyi.hu 

Telefon: +36 1/34-93-743 

A további adatkezelők megnevezését és elérhetőségeiket a tájékoztató 3.1 pontja 

tartalmazza.  

 

3. ALKALMAZOTT FŐBB JOGSZABÁLYOK 

Az MMSz adatkezelési gyakorlatának kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó 

hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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, továbbiakban: GDPR) 

§ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.); 

§ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.). 

 

 

 

mailto:mmszok@maltai.hu


oldal 4 / 14 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK ÉS 

ÉRTELMEZÉSEK 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

4. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

6. 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; 

7. cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő 

információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a 

következő látogatás alkalmával; 

8. IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint 

folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az 

adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy 

minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül 

beazonosítható. 
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5. AZ MMSZ ÉS A MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 

SZERVEZETEK ADATKEZELÉSEI 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részletes a 

Tevékenység Nyilvántartó (TeNyi) alkalmazás tekintetében kiadott általános adatkezelési 

tájékoztatójának melléklete, azzal együttesen értelmezendő. 

 

5.1 Fókuszban a gyermek, EFOP-1.4.5-20-2020-00001 

A jelen pont szerint kezelt személyes adatok a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

TeNyi alkalmazásában kerülnek rögzítésre. A TeNyi alkalmazással megvalósított 

adatkezelésről az adatkezelő Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület alkalmazás 

tekintetében kiadott általános adatkezelési tájékoztatójának 6.1. pontjában olvasható részletes 

tájékoztatás. 

A Fókuszban a gyermek (EFOP-1.4.5-20) program végrehajtása során megvalósított 

adatkezelések tekintetében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az alábbi 

szervezetek közös adatkezelőnek minősülnek tekintettel az Európai Parlement és a Tanács 

(EU) 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 26. cikkére és a közöttük létrejött Közös 

Adatkezelői Megállapodásra.  

Szervezet neve Székhely és elérhetőség  
Azonosító 

szám 
Adószám 

Baptista 

Szeretetszolgálat 

Egyházi Jogi 

Személy 

1111 Budapest, 

Budafoki út 34/b. 

Tel.: +36 (1) 381-0084 

E-mail: hbaid@hbaid.org 
 

00013/2012-

001 

18264825-

1-43 

Don Bosco Szalézi 

Társasága 

1032 Budapest, Bécsi út 173 

Tel.: (1) 453 22 77 

E-mail: sdbung@mailbox.hu 

00001/2012-

065 

19670209-

2-41 

mailto:hbaid@hbaid.org
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Miskolci 

Egyházmegye 

3526 Miskolc, Szeles u. 59. 

Tel.: (46) 500-260 és (30) 503-4348 

E-mail: hivatal@mi.gorogkatolikus.hu 

00001/2012-

018 

18404973-

1-05 

Hajdúdorogi 

Metropolitai 

Egyház 

4025 Debrecen, Petőfi tér 8. 

Tel.: +36 52870560 

E-mail: 

foegyhazmegye@hd.gorogkatolikus.hu 

 

00001/2012-

014 

19204886-

1-09 

HIT Gyülekezete 

Roma Missziós 

Hálózata 

1103 Budapest, 

Gyömrői út 69. 

Tel.: +36 1 432‐2700 

E‐mail: info@hit.hu 

00014/2012-

014 

18876787-

1-42 

Igazgyöngy 

Alapítvány 

4100 Berettyóújfalu, Sinka István u. 7. 

Tel.: +36 54 789-010 

Email: info@igazgyongyalapitvany.hu 

09-01-

0001285 

18557882-

1-09 

Jézus Társasága 

Magyarországi 

Rendtartománya 

1085 Budapest, 

Horánszky u. 20. 

Tel.: +36 54 789-010 

Email: info@igazgyongyalapitvany.hu 

19014056-

9491-559-01 

19014056-

2-42 

Kaposfői Szent 

Erzsébet 

Alapítvány 

7523 Kaposfő, 
Kossuth L. u. 159.  
 

Tel.: 06-82/713-271 

E-mail: 

kaposfo.szterzsebet@gmail.com 

14-01-003169 
18783597-

1-14 

Katolikus Karitász 

– Caritas 

Hungarica 

1111 Budapest, 

Bartók Béla út 30. 

Tel.:06 (1) 372-0910 

00001/2012-

030 

19661029-

1-43 
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E-mail: office@caritas.org.hu 

Magyar 

Ökumenikus 

Segélyszervezet 

1221 Budapest, 

Kossuth L. utca 64. 

Tel.: (+36-1) 382-0700 

E-mail: 

segelyszervezet@segelyszervezet.hu 

01-02-

0003466 

19662927-

1-43 

Magyar Pünkösdi 

Egyház Országos 

Cigánymisszó 

5630 Békés, 

Petőfi Sándor u. 6. 

Tel.: +36/66/412-217 

E-mail: info@remenyhir.hu 

00016/2012-

004 

18393567-

2-04 

Magyar 

Református 

Szeretetszolgálat 

Alapítvány 

1146 Budapest, 

Hungária körút 200. 

Tel.: 06 1 273 0449 
 
E-mail: mrsz@jobbadni.hu 

 

01-01-

0010538 

18196913-

1-42 

Oltalom 

Szeretetszolgálat 

4400 Nyíregyháza, 

Kassa köz 3. 

Tel.: +36 (20) 824 32 61 

Email cím: oltalom@lutheran.hu 

MME-

10005/2011 

18805783-

1-15 

Szent Ferenc 

Szegényei 

Alapítvány 

2626 Nagymaros, 

Dózsa Gy. út 5. 

Tel.: +36 30 966 7511 

E-mail: info@szentferencszegenyei.hu 

13-01-

0004066 

19224736-

1-13 

Szent Márton 

Caritas Alapítvány 

7826 Alsószentmárton, Alkotmány u. 

9. 

Tel.: +36-20-4106676 

02-01-

0001290 

18318429-

1-02 
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E-mail: szmca2000@gmail.com 

TUTOR 
Alapítvány a 
Betegek és 
Szegények 
Megsegítéséért 

1088 Budapest, 
Baross utca 36. II.2. 

01-01-
0006317 

18083316-
1-42 

VILÁGÍTANI 

FOGOK 

EGYESÜLET 

3396 Kerecsend, Fő út 6. 

E-mail: vilagitanifogok@gmail.com 

10-02-

0002844 

19063672-

1-10 

 

Az adatkezelés célja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program “Fókuszban a 

gyermek” című, EFOP-1.4.5-20-2020-00001 kódszámú 

programjának megvalósítása. 

Adatkezelés jogalapja a GPPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja, az érintett hozzájárulását 

adta személyes adatainak fenti célból történő kezeléséhez, 

valamint az adatkezelés az adatkezelők szerződésből eredő 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges, illetve az 

egészségügyi adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének 

a) pontja, az-az az érintett, illetve 16. életév betöltése előtt 

törvényes képviselőjének kifejezett hozzájárulása. 

Adatok típusa: 

az adatkezelő TeNyi 

alkalmazással 

megvalósított 

adatkezelésén felül 

felnőtt résztvevő esetén: 

 a GDPR 9. cikk szerinti különleges adatként a várandósságra 

vonatkozó adat; 

gyermek résztvevő esetén: 

a GDPR 9. cikk szerinti különleges adatként a koraszülött, kis 

súllyal született, van-e tartósan fennálló egészségügyi problémája, 

ha igen, milyen jellegű (rosszindulatú daganatos betegségek, a 

keringési rendszer betegségei, anyagcsere-betegségek [pl. 

cukorbetegség], az emésztőrendszer betegségei, mozgásszervi 

betegségek, légzőrendszer betegségei, mentális és 

viselkedészavarok), a gyermek megfelelő, rendszeres ellátására, 

mozgásfejlesztés szükségességére vonatkozó adat. 

Adatok típusa 

programelemenként Első 1000 nap 
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szűrővizsgálatok, háziorvosi látogatások gyakorisága, a 

gyermekorvoshoz, illetve vizsgálatokra jutással, gyógyszerekhez 

történő hozzájutással kapcsolatos információk, vitamin ellátással, 

napi élelmezéssel kapcsolatos adatok, játszósarokra, vagy a 

kisgyermek játszó területére, a csecsemő által használható tiszta 

felületre vonatkozó információ, a belső terek csecsemő/gyermek 

számára való biztonságosságára, a higiénés feltételek és a 

megfelelő mennyiségű, az évszaknak megfelelő ruhanemű  

meglétére vonatkozó adatok; 

Lakhatás 

a lakóingatlanban történő sürgős beavatkozás és annak területe, 

tető, kémény, nyílászárók állapota, padlózat jellege; 

lakóhelyiség komfortszintje, fűtés megoldásának, 

mosdóhelyiségek kialakítása előkészítésének, kinti 

mellékhelyiségek kialakítása előkészítésének, alapbútorok 

biztosításának szükségessége (pl. asztal, szekrény, szék, ágy, 

világítótest); 

hulladék elszállításának, rágcsálóirtás, rovarirtás szükségessége, 

előrefizetős mérőóra megléte, feltöltésének szükségessége 

áramellátásra, vízhálózatra történt csatlakozásra vonatkozó adat, 

tartozás miatt kikapcsolt közművekre vonatkozó adat. 

Adatok forrása az érintett személyes adatközlése, a program megvalósításában 

részt vevő adatkezelők munkatársainak adatrögzítése. 

Időtartam a kezelt adatok a program felhívása szerinti dátumig, 2027. 

december 31-ig kerülnek megőrzésre. 

 

6. AZ ÖN JOGAI 

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival. Ennek 

érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi 

jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban. 

Ön érintettként az alábbi kérelmekkel fordulhat az adatkezelőhöz: 

- hozzájárulás visszavonásához való jog 

- tájékoztatás kérése személyes adatai kezeléséről; 

- hozzáférés személyes adataihoz, azaz személyes adatai adatkezelő általi 

rendelkezésére bocsátása; 

- személyes adatainak helyesbítése, kiegészítése; 
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- személyes adatainak törlése vagy korlátozása (zárolás) – a kötelező adatkezelés 

kivételével, 

- adathordozhatóság; 

- tiltakozás személyes adatai kezelése ellen. 

6.1 Hozzájárulás visszavonásához való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. Az érintett a hozzájárulás visszavonása iránti kérelméért a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálathoz fordulhat a következő elérhetőségen: Dr. Mohácsi Mihály Adatvédelmi 

Tisztviselő: e-mail: mihaly.mohacsi@kelecsenyi.hu Székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 

28. II/1. Telefon: +36 1/34-93-743 

 

6.2 Tájékoztatáshoz való jog  

Ön érintettként a jelen tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségeken tájékoztatást kérhet 

az adatkezelőtől 

- a kezelt személyes adatok körére, 

- a jogalapra, 

- az adatkezelési célra, 

- az adatok forrására, 

- az adatkezelés időtartamára, 

- az alkalmazott adatfeldolgozóra és tevékenységére, 

- az esetleges hozzáférésekre, adattovábbításokra, 

- az esetleges adatvédelmi incidensekre vonatkozóan. 

Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. 

6.3 Hozzáféréshez való jog 

Ön érintettként jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik 

más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha elektronikus úton került a 

kérelem benyújtásra, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Ön érintettként a jelen tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségeken kérheti, hogy az 

Adatkezelő módosítsa, helyesbítse valamely kezelt személyes adatát. Ön érintettként kérheti, 

hogy az adatkezelő az általa kezelt hiányos személyes adatait kiegészítse. 

mailto:mihaly.mohacsi@kelecsenyi.hu
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Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. 

6.4 Törléshez való jog 

Ön érintettként a jelen tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségeken kérheti az 

adatkezelőtől személyes adatainak a törlését az alábbi indokok valamelyikének fennállása 

esetén:  

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A fenti indokok valamelyikének fennállása esetén adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törli az adatokat. 

Az adatok törlését nem kérheti az érintett, ha azok: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából; 

- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 

kutatási célból, vagy; 

- statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. 

6.5 Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  

Ön érintettként a jelen tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségeken kérheti, hogy a 

személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelést korlátozza) az alábbi esetekben: 

 

- a személyes adatok pontosságát az érintett vitatja; 

- az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és törlés 

helyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását; 
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- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

Az adatkezelés korlátozása zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok zárolását. 

6.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Ön érintettként a jelen tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségeken kérheti, hogy az Önre 

vonatkozó, Ön által 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. 

6.7 Tiltakozáshoz való jog  

Ön érintettként a jelen tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségeken tiltakozhat személyes 

adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az 

Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 

ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 

adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy 

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 

az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

6.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, 

jogorvoslati lehetőségek 

Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulás joga 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése során a hatályos adatvédelmi 

követelmények megsértésére került sor, úgy a mielőbbi rendezés érdekében érdemes 

közvetlenül az erre kijelölt Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulnia a tárgyi tájékoztató 2. 

pontjában rögzített elérhetőségek bámelyikén, de ezzel párhuzamosan, vagy annak 

mellőzésével a lenti jogérényesítési lehetőségek is szabadon rendelkezésre állnak.  

 

Bírósági jogérvényesítés 
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Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. Az érintett a 

jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az 

alperes székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt 

is megindítható. Az eljárás illetékmentes, a bíróság soron kívül jár el a személyes adatok 

védelmével kapcsolatosan indított perekben. 

 

Kártérítés és sérelemdíj 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az 

adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi 

jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség 

és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett 

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy 

a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott. 

 

Hatósági jogérvényesítés 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://www.naih.hu 
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