
Adatkezelési nyilatkozat 
 

A FOOLY Stúdió Kft. elkötelezett az ügyfelei adatainak körültekintő kezelése, valamint a tevékenysége 
gyakorlása kapcsán tudomására jutott egyéb adatoknak az ügyfél nyilatkozatának és a vonatkozó 
jogszabályok megtartása melletti kezelése, feldolgozása mellett. 

1) Fogalom meghatározások: 
Az adatkezelési nyilatkozat a 2011. évi CXII. tv. 3.§-ban meghatározott fogalmakat alkalmazza, a 
törvényben meghatározott jelentésüknek megfelelően. 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat: 
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint 
a bűnügyi személyes adat; 

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 
megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 
adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 
tételét törvény közérdekből elrendeli; 

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 



8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és 
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének 
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint 
az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 
keletkezett; 

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvez; 

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam 



 

 

2) Az adatkezelő adatai: 
Név: FOOLY Stúdió Kft. 
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 15. C/5/3 
Adószám: 13438955-2-43 
Cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-09-735229 
Email: info@fooly.hu 
Telefonszám: +36 1 7994050 
Telefaxszám: +36 1 7994051 
 

3) Az adatkezelés célja 
A forgalmazott termékek vonatkozásában az üzletkötés és a szerződéskötés elősegítése érdekében az 
előzetes, továbbá az ügyféllel a szerződéskötést követően a megvásárolt termékkel kapcsolatos 
kapcsolattartás. Az adatkezelés célja emellett, különösen a más jogszabályokban meghatározott 
célokat, például számlaadási kötelezettség teljesítése érdekében szükséges adatok kezelése, továbbá 
a 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény előírásainak teljesítése kapcsán szükséges hatósági 
adatszolgáltatási feladatok teljesítés érdekében szükséges mértékig és időtartamig. 

4) A kezelt adatok köre: 
1. Természetese személy családi és utóneve 
2. Jogi személy elnevezése 
3. Jogi személy érdekében társaságunknál eljáró természetes személy ügyintézők adatai 
4. Természetes személy lakcíme, tartózkodási helye 
5. Jogi személy székhelye és/vagy telephelye címe 
6. Elektronikus levélcím 
7. Telefonszám 
8. Telefaxszám (megadása nem kötelező) 
9. Jogi személy adószáma (viszonteladók kivételével megadása nem kötelező, de ma 

számlaadás során bizonyos fizetési módok esetén jogszabály is kötelezővé teheti) 
10. Jogi személy cégjegyzék száma (viszonteladók kivételével megadása nem kötelező) 
11. GIRO vagy IBAN bankszámla szám (viszonteladók kivételével megadása nem kötelező) 
12. Elektronikus megkeresés esetén a látogató számítógépének IP címe valamint a böngésző 

munkamenet azonosítására alkalmas cookie. 

Társaságunk különleges személyes adatot nem gyűjt, nem kezel, és nem dolgoz fel. 

 



5) A felhasználó nyilatkozata 
A felhasználó illetve a www.avg.hu honlap használatával kijelenti, hogy jelen Adatkezelési 
nyilatkozatot megismerte és személyes adatainak az adatkezelő általi, az adatkezelési nyilatkozatban 
foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. 

6) Az ügyféladatok kezelésének tartama: 
Társaságunk a birtokába került ügyfél adatokat a meghatározott törvényes cél, továbbá a jogszabály 
által rögzített adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges időtartamig kezeli. 
Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot nem határoz meg, úgy az utoljára vásárolt termék 
lejárati dátumából az évszámot figyelembe véve és az ügyfél vonatkozásában végzett utolsó 
számviteli művelet (bizonylat, okirat kiállítás, fizetési művelet, stb.) évszámát alapul véve, ezen 
évszámok közül a nagyobb évszámot alkalmazva, az ezt az évet következő 8. naptári év végig. 

Egyéb típusú, de pénzügyi teljesítéssel nem összefüggő szerződések és műveletek (például ajánlat 
adás) vonatkozásában, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor a szerződés megszűnését vagy 
teljesülését követő polgári jogi elévülés (2013. évi V. tv.) határidejéig, amely alapestben 5 év. Az 
időtartamot naptári napban kell számolni, amelynek első napja a szerződés megszűnését követő első 
nap. 

7) Az ügyféladatok hozzáférhetősége 
Az ügyféladatokhoz munkatársaink férhetnek hozzá a feladatvégzéshez szükséges mértékben. Az 
ügyféladatok automatikusan, számítástechnikai művelet eredményeképpen előállított egyedi 
azonosítóval vannak ellátva, amely különbözik minden más azonosítótól és nem tartalmaz olyan 
információt, amely alapján az ügyfél kilétére következtetni lehetne, vagy lehetővé tenné az ügyfél 
adatainak más adatkezelők rendszereiben tárolt, az ügyfélre vonatkozó adatokkal való összekötést. A 
belső feldolgozás során az ügyfél ezen belső azonosítóval kerül azonosításra. Személyes adat akkor 
jelenik meg, ha művelet jellege ezt szükségessé teszi és az ügyfél azonosítása szükséges a művelet 
elvégzéséhez. 

8) Adattovábbítás 
Társaságunk az ügyféladatokat, viszonteladók, vásárlók, valamint a regisztrált próba termék igénylők 
adatait a szerződésszerű teljesítés érdekében továbbítja az AVG termékek jogtulajdonosa felé, akivel 
a termék végfelhasználói licencszerződése vonatkozásában a felhasználási szerződés létrejön. Azon 
ügyfelek adatai, aki nem kötnek viszonteladói szerződést, nem vásárolnak terméket, vagy nem 
használnak regisztrációt igénylő próba terméket, nem kerülnek átadásra. 

Továbbított adatok köre a jelen Adatkezelési nyilatkozat 4) pontjában meghatározott adatok közül az 
1-6 sorszámú adatok. 

Az AVG Termékek jogtulajdonosa: 

AVG Technologies CZ, s.r.o. 
Holandská 879/4 



639 00 Brno 
Czech Republic 

 

9) Az ügyfél jogérvényesítés lehetőségei 
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni  társaságunktól adatkezelés vonatkozásában az 
„Adatkezelő adatai” részben feltüntetett elérhetőségeinkre eljuttatott írásbeli kérelem útján. 

A felhasználó az 2011. évi CXII. tv. valamint 2013. évi V. tv. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. 
A bíróság az ilyen ügyekben soron kívül jár el. 

 

Kelt: Budapesten, 2014. április 30. napján 

FOOLY Stúdió Kft. 


