
Adatkezelési tájékoztató – Instagram 

 

A jelen vállalati Instagram-oldalt a Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.) 

üzemelteti. Az Instagram a Facebook terméke, amelyet a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal 

Square, Dublin 2, Írország, a továbbiakban: „Facebook”) bocsát rendelkezésre. 

Az alábbiakban a vállalatunk és a Facebook által a jelen Instagram-oldal keretében folytatott 

adatkezelési tevékenységről nyújtunk tájékoztatást. 

A.) A vállalatunk által folytatott adatkezelés 

A jelen Instagram-oldal működtetésének célja, hogy az Instagram hálózatának felhasználóival és 

látogatóival kapcsolatba lépjünk és velük információcserét folytassunk. Ennek során tájékoztatást 

nyújtunk vállalatunkról és a kapcsolódó ajánlatokról, többek között az általunk megrendezett vagy 

aktuális rendezvényekről, különleges akciókról és ajánlatokról. 

Az Instagram általános felhasználása esetén nem kezelünk közvetlenül adatokat. Ha azonban 

bejelentkezett felhasználóként van jelen az Instagramon, sor kerülhet személyes adatainak kezelésére. 

Az adatkezelés elsősorban felhasználói nevét és az Ön által a fiókjában megosztott tartalmakat érinti.  

Amennyiben az Ön tartalmait vállalatunk megosztja, kommentálja vagy „like”-olja, vagy Ön vállalatunk 

valamely tartalmát megosztja, kommentálja vagy „like”-olja, az említett adatok megjelennek 

kínálatunkban és hozzáférhetővé válnak követőink számára.  

Ez az adatkezelés az Instagram-felhasználókkal és profilunk látogatóival folytatott hatékony 

információcserével, valamint vállalatunk megjelenítésével összefüggésben álló jogos érdekünk alapján 

történik a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében. 

A fent leírt esetekben nem kizárt, hogy az Instagram-oldalunkon kezelt adatai továbbításra kerülnek az 

egyesült államokbeli székhelyű Facebook Inc. felé, és ott kerül sor kezelésükre. Az Instagram a 

megfelelő adatvédelmi színvonal megőrzését általános szerződéses rendelkezésekkel biztosítja, az 

erre vonatkozó információk itt tekinthetők meg. 

Az Instagram, illetve a Facebook által folytatott adatkezelés 

Instagram-oldalunk felkeresésekor Ön az Instagram szolgáltatást és annak funkcióit saját felelősségre 

használja. Nincs befolyásunk a Facebook által az Instagram szolgáltatás keretében kezelt adatok 

fajtájára és mértékére, az adatkezelés és felhasználás jellegére vagy ezen adatok harmadik fél felé 

történő továbbítására. 

A szolgáltatás használatára kizárólag az Instagram felhasználási feltételei (beleértve a benne 

megnevezett egyéb feltételeket és szabályzatokat is) irányadók, amelyek megtekinthetők a 

https://help.instagram.com/581066165581870 oldalon.  

A Facebook által folytatott adatkezelésre vonatkozó információk az Instagram szolgáltatás adatvédelmi 

irányelvében tekinthetők meg: https://help.instagram.com/519522125107875. 

B.) Az Önt mint érintettet megillető jogok 

a) Hozzáférés  

Kérésére bármikor, díjmentesen hozzáférést biztosítunk minden személyes adatához, amelyet 

Önnel kapcsolatban tároltunk. 

b) A személyes adatok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása és tiltakozás  

Ha már nem járul hozzá személyes adatainak tárolásához, vagy ha személyes adatai 

pontatlanná váltak, az Öntől erre vonatkozóan kapott utasítás alapján kezdeményezzük adatai 

törlését vagy kezelésük korlátozását vagy végrehajtjuk a megfelelő korrekciókat (amennyiben 

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://help.instagram.com/581066165581870
https://help.instagram.com/519522125107875


az érvényes jogszabályok ezt lehetővé teszik). Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha szeretné, 

hogy a jövőben csak korlátozottan kezeljük adatait. A tiltakozáshoz való joga különösen 

vonatkozik azokra az esetekre, amikor adataira valamely közérdekű vagy jogos érdekünkben 

álló feladat teljesítéséhez, valamint ezen alapuló profilalkotáshoz van szükség. A tiltakozáshoz 

való joga szintén fennáll a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén. 

c) Adathordozhatóság  

Kérésére adatait széles körben használt, tagolt és géppel olvasható formátumban 

rendelkezésére bocsátjuk, hogy azokat kérésre egy másik adatkezelő számára továbbítani 

tudja. 

d) A hozzájárulás visszavonásához való, jövőbeli hatályú jog 

A hozzájárulásait jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonás azonban nem érinti 

a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.  

e) A panasztételhez való jog 

Az Önt mint érintettet megillető jogokkal kapcsolatosan lehetősége van valamely felügyeleti 

hatóságnál panaszt tenni: 

(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html). 

f) Korlátozások 

A fenti jogok nem vonatkoznak azokra az adatokra, amelyek esetében nincs lehetőségünk az 

érintett személy azonosítására, pl. az elemzések céljából anonim módon kezelt adatok 

esetében. A hozzáférés, törlés, korlátozás, korrekció vagy más vállalat felé történő továbbítás 

adott esetben lehetséges ezeknél az adatoknál, ha Ön további adatokat bocsát 

rendelkezésünkre, amelyek lehetővé teszik számunkra a beazonosítást. 

C.) Az Önt mint érintettet megillető jogok gyakorlása  

A személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdések esetén, vagy ha hozzáférést, az adatok 

helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását kéri vagy az adatkezelés ellen tiltakozik, illetve 

ha adatainak más vállalat részére történő továbbítását kéri, kérjük, forduljon adatvédelmi 

tisztviselőnkhöz:  info.hu[kukac]sto.com. 
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