
                                 Adatvédelem, adatkezelési szabályzat 
 
 
A  MotoBike Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 32/b. szám, Cg:13-09-178676, adószám:  25456264-1-13, ügyvezető: 
Kovács Zoltán Imre) továbbiakban  Szolgáltató és egyben mint Adatkezelő  motorkerékpárok kölcsönzési 
tevékenységével foglalkozik. 

A kölcsönzési  tevékenységével  összefüggésben tudomására jutott  adatok kezelésével, felhasználásával  
kapcsolatosan,  a Szolgáltatóval  ügyfélkapcsolatba lépő bérlőket (a továbbiakban: Bérlő) az  adatvédelmi  
tevékenységéről,  a személyes adatok védelméről szóló a 2018. évi XXXVIII.tv.-el  módosított  2011. évi CXII. 
törvényben foglaltak  valamint  az EU  2016/679.Rendeletben  előírtak szerint,   az adatkezelés során  az alábbiak 
szerint  jár el. 

 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Bérlő  a foglalásnál kifejezetten hozzájárul  az általa önkéntesen megadot 
személyes adatainak kezeléséhez, illetve  azonosításához szükséges  igazolványainak másolásához. A Bérlő 

jogosult az Adatkezelőhöz  intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen 
vagy teljes körűen visszavonni, illetve az adati törlését kérni a jelen szabályzatban meghatározott módon. 
  
Az érintettek köre:  a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő Bérlők. 
 
A kezelt adatok köre:  
 
Az ezen  a weboldalon a foglalás során a - személyes adatok, vezetői engedély,   telefonszám, e-mail cím,  
bankkártya adatok  -  önkéntes megadása azért  szükséges, hogy  a  Bérlő foglalásának feldolgozása, 
visszaigazolása  illetve foglalásának  véglegesítése megtörténjen.  
 

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre: 
 
- Bérlő neve /vezetéknév, utónév/, cím /ország, irányítószám, település,utcanév, házszám/, külföldi Bérlő 

esetén állampolgárság,  
 

- a bérlet kezdő és befejező időpontja, 
 

- a bérelt  motorkerékpárt vezető személy  vezetői igazolványának  száma és érvényességi ideje, kategória 
 

- nem természetes személy Bérlő esetén a Bérlő cégjegyzék száma vagy más nyilvántartási száma, 
székhelye valamint bankszámlaszáma, 

 
- a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, bankkártyás fizetés esetén a bankkártya száma, 

tartozás hátrahagyása esetén a bérleti szerződés felmondásának eseményei. 
 
A Szolgáltató  a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében   a részére átadott személy adatokat 
minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi. 
 

Az adatgyűjtés célja :  
 
A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat kezel, amely a  Szolgáltató bérbeadási tevékenységének 
megvalósulásához, a kapcsolatfelvételhez, a kapcsolattartáshoz illetve a panaszkezeléshez  elengedhetetlen.   
 
A honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok (egyéb célú adatkezelés) 
 
Az adatkezelő a naplóállományos elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a 
felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. Az adatok kezelése kizárólagosan statisztikai célokat 
szolgál. Az adatkezelés célja a szolgáltatás működésének  ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a 
visszaélések megakadályozása, ennek  időtartama: a honlap megtekintésétől számított 60 nap.   
 
Az adatok megismerésére jogosultak: 
 
A MotoBike Kft.   tagjai, ügyvezetője,  az adatkezelő, a rendőrhatóság, igényérvényesítés esetén  bíróság. 

 
Az adatkezelő neve:  Kovács Zoltán Imre 
Az adatkezelő címe:  2030 Érd, Fehérvári út 32/b. szám 
 



Az adatkezelő elérhetősége:          +36-20-9411450,  info@motorbikerent.hu 
Az Adatkezelő  köteles biztosítani:  
 

- az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgyi feltételeit, 
- a jelen Szabályzatnak a Bérlő  részére az ügyfélszolgálati irodában, valamint  jelen internetes honlapján 

való nyilvános elérhetőségét. 
 
A személyes adatok a   bérbeadási cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre, 
kivéve a rendőrhatóság, bíróság  részére nyújtott adatszolgáltatást.  
 
Adatbiztonság: 
 
Az adatkezelő  minden tőle  elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága  érdekében, 
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmítését valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az 

adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 
 
Az adatok kezelése: 
 
A Bérlőnek lehetőséget biztosíti a Szolgáltató  arra, hogy a róla nyilvántartott adatokat azok őrzési ideje alatt 
bármikor megismerhesse.  
 
A Bérlő  kérelmezheti az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről szóló tájákoztatást, személyes adatainak 
helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását. A kérelmezés  az Adatkezelőnél személyesen, 
telefonon vagy e-mailben kezdeményezhető. 
 
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított  legfeljebb 10 napon belül közérthető formában  (kérésre 
írásban) megadja a tájéoztatást, ha a Bérlő kérelmét jogonak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes 
adatok helyesbítéséről vagy törléséről. 
 

Ha a Bérlő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez jogát polgári bíróság 
előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat. 
 
Az adatkezelés időtartama: 

Az elektronikusan, illetve papír alapon tárolt személyes adatok a bérbeadás megszűnését követő három évig, 
illetve, ha a bérleti jogviszony alapján valamely igény vagy követelés lépne fel, úgy annak elévüléséig, avagy a 
jogvita végleges lezárásáig kezelhetők. Az adatok kezelését a Szolgáltató az előzőekben foglalt időtartam 
leteltekor megszünteti.  

 

Az adatkezelés módja: 

A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz való hozzáférés jelszóvédelemmel történik,  a 
hozzáférésre jogosult személyek adatai külön nyilvántartás tartalmazza.  

A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot készül. A biztonsági másolat 
készítése folyamatos. 

A papíralapú nyilvántartások az illetéktelenek elől elzártva, tűzbiztos szekrényben kerülnek elhelyezésre. 

A tárolás az  irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével történik. 

 

A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartások meg  
szüntetése:  

a számítógépes adathordozón lévő adatokat helyreállíthatatlanul törölni, a papíralapú, személyes adatokat 
tartalmazó listákat  égetni vagy más módon (pl. iratmegsemmisítővel) ellenőrzötten kell  megsemmisíteni.  

 

BÉRLŐT MEGILLETŐ JOGOK 
 
Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés 
 
A  Bérlőnek  joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos 
információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét 
írásban (emailben vagy postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles 



körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve, ha a Felhasználó azt nem 
írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon keresztül Adatkezelő  
nem ad. 
 
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: 
 
a kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében, 
adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben, 
adatforrás megjelölése. 
Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az  adatkezelés helyén 2030 Érd, fehérvári út 32/b.szám) 
első alkalommal ingyenesen biztosítja a Bérlő részére.  
 
A Bérlő  által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel. Ha a  Bérlő  elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben 
használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő a Bérlő  rendelkezésére. 

 
A Bérlő  a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet 
úgy  kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének 
korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 
 
Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 
 
A Bérlő  írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti  a Bérlő  által, írásban vagy az 
Adatkezelő  irodájában  személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok 
kiegészítését elvégzi  a Bérlő  által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 
helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A  Bérlőt  e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi. 
 
 
Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

 
A Bérlő  írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a: 
 
• Bérlő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 
 
• Az adatkezelés jogellenes, és a  Bérlő  ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását, 
 
• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a  Bérlő  igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 
• Bérlő tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a  Bérlő jogos indokaival 
szemben. 

 
Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Bérlő 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 ez idő alatt kezelni. Adatkezelő a 
Bérlőt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 
 
 
Törléshez  való jog 
 
A Bérlő kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett Felhasználóra vonatkozó személyes 
adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  
 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más 
módon kezelte;  

b) Bérlő visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
c) Bérlő saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az 
adatkezelésre,  
 



d) Bérlő tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, 
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,  
e) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;  
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő 
 szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
 
A Bérlő  a törléshez  való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges  
 
1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  
2) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  
3) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben 
a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  
4) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 

 
Adathordozhatósághoz való jog 
 
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a Bérlő megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa 
Adtakezelő rendszerében megtalálható  Bérlő  által átadott „saját” adatait, saját céljaira és általa meghatározott 
különböző szolgáltatókon keresztül. Minden esetben a  Bérlő  által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság,  
egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.) 
 
Bérlő a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat: 
• tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
• jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 
 
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján 
teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult 
Bérlő  kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy a Bérlő  személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a 

jelzést követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő  Bérlő a rendszerében lévő 
adatok felhasználásával. Bérlő e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott 
meg a Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való 
törlésével, ezért  a Bérlő  e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatását. 
 
 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 
 
A Bérlő  a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.   
Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban Adatkezelő 
törli a  Bérlőt  a rendszeréből. 
Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás 
linkre kattintva is tud. 
 
Kérelem teljesítésének határideje 
 

 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen bármely kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja a Bérlőt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a 
késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
a Bérlőt. Ha Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő elektronikus úton  
adja meg, kivéve, ha azt Bérlő másként kéri. 
 
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
A Bérlő jogait emailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja. 
 
 
A Bérlő  jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy 
azonosítsa a Bérlőt. Ha  a Bérlő  kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő 

jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy 
megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a 
kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának  



megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 
 
A Bérlő az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapjn Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)  
fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 
 
 
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 
 
Az 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. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 
intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a Bérlő  tájékoztatása céljából 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és 
számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő 

incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Bérlőt  és a 
 felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. 
 
 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
 
Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot, a honlapot használó Felhasználók –a 
honlaponján keresztül történő– előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben 
megjelölt napon lépnek hatályba a Bérlővel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen a Bérlő tiltakozik.  A Bérlő  
a honlap használatával, ún. ráutaló magatartással, elfogadja a módosított szabályzatban 
foglaltakat. 
 
Amennyiben a  Bérlő  szolgáltatás igénybevételéhez a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait 

adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Adtakezelő jogosult a  Bérlővel 
szembeni kártérítés érvényesítésére. 
 
Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az 
azt megadó személy felel. Bármely  Bérlő  e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal 
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
 
 
Jelen Szabályzat 2019. március 01. napjától hatályos 


