
Jogi nyilatkozat 

Copyright 

Azzal, hogy belép az Adóértesítő weboldalra (www.adoertesito.hu , a továbbiakban: Adóérte-

sítő.hu ), elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasz-

nálója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:  

A Adóértesítő.hu portálon található tartalom az SALDO PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ és IN-

FORMATIKAI ZRT. (a továbbiakban Saldo Zrt, "kiadó", "üzemeltető") szellemi tulajdona. A 

SALDO ZRT. fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoz-

tatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldala-

kon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a SALDO Zrt-n 

kívül álló okból történő megváltoztatásáért. 

Az Adóértesítő.hu weboldalon található tartalmak szerzői jogvédelem alá esnek. A SALDO 

ZRT. a Adóértesítő.hu weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő 

másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart. 

A SALDO ZRT. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad 

ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes 

használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtas-

sa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a 

felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve ar-

chiválását teszi lehetővé.  

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, 

grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldol-

gozása és értékesítése. Az Adóértesítő.hu portál tartalmának bárminemű továbbfelhasználása 

csak a SALDO ZRT. mint kiadó előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével tör-

ténhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A SALDO ZRT. 

követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi 

következmények alkalmazását.  

Az Adóértesítő.hu weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások 

használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a Saldo ügyfe-

lének tekintendő akkor is, ha egyébként a SALDO ZRT. tanácsadási, pályázatírási és egyéb 

szolgáltatásait nem veszi igénybe.  

 

 

 



Adatkezelési tájékoztató- 

A SALDO ZRT. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és  

adatkezelési elvekről, gyakorlatról 

A SALDO ZRT., mint az adoertesito.hu weboldal („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi 

közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. 

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tá-

jékoztatót („Tájékoztató”). 

Az Adatkezelő adatai 

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető   

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. („Adatkezelő”). 

Székhelye: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

Adószám: 10815018-2-41 

Cégjegyzékszáma: 01-10-042131 

Képviseli: Sibinger Márta vezérigazgató 

E-mail címe: kiado@saldo.hu 

Telefonszáma: +36 1 237-9800 

Adatkezelési nyilvántartási szám: 04156-002 

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel 

történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végre-

hajtásáért a mindenkor hatályos uniós és magyar szabályozásnak megfelelően. A Tájékoztató 

mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el. 

A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat: 

 A bejelentkezés során a Felhasználó által kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre 

bocsátott személyes adatok (lásd I. rész). 

 A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra láto-

gatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd 

II. rész). 

 

1) Milyen adatot kérünk be? 

 

A rendelés folyamán a saldokiado.hu weboldalon önkéntesen, hozzájárulás alapján megadott 

e-mail címet  és a vásárló nevét (cég, vagy magánszemély) tárolja az adatkezelő, mely adat-

kezelés célja a vásárló megrendelésének teljesítése, ügyfélkapcsolat szerinti kiszolgálás. 
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A termék használatához szükséges az e-mail címen kívül jelszó megadása, melyet az első 

használatkor az Adatkezelő biztosít és ezt a Felhasználó a felületen módosítja. 

A jelszó biztonsági okokból minimum 5 karakter hosszúságú. A jelszó elvesztése, elfelejtése 

esetén a felhasználó kérésére az Adatkezelő emlékeztető e-mailt küld. 

2) Az adatkezelés célja és időtartama 

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat, így 

különösen a következő célokra: 

 a Felhasználók hozzáférésének nyilvántartása; 

 kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az 

esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzene-

tek küldése a szolgáltatással összefüggésben 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. 

3) A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Bejelentkezés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adatai-

kat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott 

önkéntes hozzájárulásán alapul. 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben 

nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásá-

nak beszerzése. 

4) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat? 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult. 

A SALDO Zrt. a Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárha-

tót megtesz. A Bejelentkezés során keletkező információkat a SALDO Zrt. a legnagyobb kö-

rültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. A felhasználó jelszavát csak maga a felhasználó 

ismeri, ahhoz sem az adminisztrátorok, sem a rendszerüzemeltetők nem férnek hozzá (a rend-

szer ún. egyirányú kódolással tárolja azokat). 

Az Adatkezelő az esetleges hátralékos követelései behajtása érdekében jogosult a személyes 

adatokat harmadik személynek átadni. 

5) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, cí-

méről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adata-



inak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető 

e-mailben a lap kukac saldo.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 

SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a 

levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 

(harminc) napon belül, írásban válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), 

törlését szintén a lap kukac saldo.hu e-mail címen vagy a SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397. 

postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím meg-

adásával. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írás-

ban értesíti az érintettet. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően gondoskodik az 

adatkezelés megszüntetéséről és törli a Felhasználót a nyilvántartásából, amely azzal jár, hogy 

a Felhasználó a megvásárolt termékhez a törlést követően nem tud hozzáférni, az Adatkezelő 

a törlés miatt felmerült anyagi hátrányt nem téríti meg. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai zárolását – részben vagy egészben – 

a lap kukac saldo.hu e-mail címén vagy postai úton a SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397 postai 

címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím 

megadásával.  

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó 

jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás 

vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 

zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő 

fordulás lehetőségéről. 

 

II. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk 

1) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben? 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg 

saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra 

vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó 

személy szerint beazonosítható lenne.  
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A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 

Tájékoztató jelen II. részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez 

szükséges cookie-kat elhelyezzen. 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal 

használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok 

automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – 

a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illet-

ve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a 

Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Ezen adatok különböző technológiák, 

így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők. 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: 

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számító-

gépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.   

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a webol-

dal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a Felhaszná-

ló által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a 

felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül megláto-

gatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak. 

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, 

hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többi-

nél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is 

használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa. 

2) Hogyan használjuk ezeket az információkat? 

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítá-

sára, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen 

azonosításra alkalmas adattal. 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfele-

lően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyo-

mon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.  

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási 

tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze. 

Külső szerver – Google Analytics - segíti a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok füg-

getlen mérését és auditálását. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google 

Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics). 



3) Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására: 

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről 

a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy 

egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie 

üzenetek beállításait. 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott 

módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek 

elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és 

a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosí-

tani. 

 

III.) Linkek 

A SALDO Zrt. a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és in-

formációvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a SALDO Zrt. tudomá-

sára jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos 

jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

 

IV.) Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi to-

vábbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabá-

lyokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, ille-

tőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását.  

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 

ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A 

kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő 

harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérül-

jenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési 

tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

Szervereink fizikailag egy külső adatközpontban vannak, ahol a legmagasabb szintű biztonsá-

gi intézkedéssekkel védik a szervereket. 



Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adato-

kat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre 

vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szerve-

zeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint bünte-

tett előéletre vonatkoznak. 

Az adatbiztonság és a szolgáltatás zavartalan igénybevétele szempontjából fontos, hogy a 

nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően min-

denképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor 

alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad, mely akadálya lehet a visszaje-

lentkezésnek, ezért kérjük minden esetben jelentkezzen ki a rendszerből.  

 

V.) Tájékoztatás, jogérvényesítési lehetőségek 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális 

megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő személyéről, az adatke-

zelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedések-

ről. 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé-

géről. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azon-

ban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.  

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, 

adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.  

A SALDO Zrt. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfe-

lelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a 

lap kukac saldo.hu e-mail címre, vagy a SALDO Zrt. 1394 Bp. 62. Pf. 397. címre. 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irány-

adó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szil-

ágyi Erzsébet fasor 22/C.) 

 bíróságnál. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-

ság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgálta-

tások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 

mailto:lap@saldo.hu


VI.) Egyéb rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak és össz-

hangban vannak a Az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendele-

te – „GDPR” - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes 

értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. 

Budapest, 2018. május 9. 

SALDO Zrt. 

Adatkezelő 


