
BEVEZETÉS 
Az Agora Transz-F Air Korlátolt Felelősségű Társaság (Agora Transz-F Air Kft, 4400 Nyíregyháza, 
Nyírfa utca 17, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek 
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos 
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. 
 
Az Agora Transz-F Air Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges 
változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, 
kérjük, írja meg nekünk az rendeles@agoratrans.hu e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését. 
Az Agora Transz-F Air Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Agora 
Transz-F Air Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Az Agora Transz-F Air Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az 
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 
 
1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 

Név:  Agora Transz-F Air Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  4400 Nyíregyháza, Nyírfa utca 17 
Cégjegyzékszám: 15-09-074260  
Adószám: 14489813-2-15  
Képviselő: Kuknyó János 
Telefonszám: +36-20/776-2158 
E-mail: rendeles@agoratrans.hu 
Honlap: www.agoratrans.hu  
 
2. AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; Az adatfeldolgozó igénybevételéhez 
nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a 
következő tájékoztatást adjuk: 
Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja 

Adatfeldolgozó Elérhetőség Cím Adatfeldolgozás célja 

Agora Plusz Kft. 06 20 776 21 57 
4400 Nyíregyháza, Nyírfa 
utca 17. 

Könyvelési feladatokat 
végzik a vállalkozás 
számára 

A Társaság, az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az esetben vehet 
igénybe, ha az adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt rendszer a 
Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelel. 
A Társaság és az adatfeldolgozó között létrejövő szerződés részét kell képezze azon rendelkezés, hogy 
az adatfeldolgozó az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tudomásul veszi, és tevékenysége 
során betartja, illetőleg ennek ellenőrzésére a Társaság jogosult. 



Az Agora Transz-F Air Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek 
személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást. 
 
3. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS 
IDŐTARTAMA 

Az Agora Transz-F Air Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. 
3.1. Személyszállítási és egyéb szolgáltatások megrendeléséhez, lebonyolításához szükséges adatok 
Az adatkezelés célja: az Agora Transz-F Air Kft.  a személyszállítási, valamint a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatások megrendeléséhez, feldolgozásához és végrehajtásához (úgymint az agoratrans.hu 
weboldalon történő online foglalás, valamint további szolgáltatások [last minute utazási ajánlat, stb.] 
megrendelése), - vagy ha azokkal válaszolni tud a weboldalon történő szolgáltatás megrendelés (online 
foglalás) kapcsán felmerült kérdésekre - bekéri és használja a felhasználók személyes adatait. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím („kapcsolattartói adatok”); a személyszállítás 
kezdetének és végének dátuma és időpontja, utasok nevei, e-mail címei, telefonszámai, a 
személyszállítás lebonyolításához szükséges indulási és érkezési címek, a megrendelt szolgáltatás 
/erőforrás / esemény adatai („foglalási adatok”); cégnév, székhely, telefonszám („számlázási adatok”). 
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás megrendelésétől számított 5 év. 
Amennyiben az érintett a szolgáltatás megrendelése során önként megad más adatokat is, akkor azokat 
az Agora Transz-F Air Kft. a szolgáltatási színvonalának emelésére használja fel. 
3.2. Az agoratrans.hu weboldal látogatóinak adatai 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Agora Transz-F Air Kft. a szolgáltatás működésének 
ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, 
az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének operációs rendszerével és 
böngészőjével kapcsolatos adatok. 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap. 
A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak 
független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a 
https://www.google.com/analytics/ címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. 
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 
korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó 
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. 
3.3. Kapcsolatfelvétel 
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett 
által önként megadott egyéb személyes adatok. 
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év. 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: 
- postai úton a 4400 Nyíregyháza, Nyírfa utca 17. címen, 
- e-mail útján az rendeles@agoratrans.hu címen. 
3.4. A szolgáltatások ügyféllevelezései 



Amennyiben az Agora Transz-F Air Kft. szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, 
az agoratrans.hu honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, 
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. 
3.5. Egyéb adatkezelések 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Agora Transz-F Air Kft. az adat felvételekor ad 
tájékoztatást. 
Az Agora Transz-F Air Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 
körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
4. HÍRLEVÉL IGÉNYLÉS 

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben 
a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, 
kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által 
a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. 
 
5. KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK / ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG FACEBOOK 
OLDALÁN 

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. 
A Társaság Facebook oldalán közzétett észrevétel / panasz nem minősül hivatalosan benyújtott 
panasznak. 
A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. 
A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. 
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az 
érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. 
A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, 
hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, 
üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 
 
6. FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK ADATAINAK KEZELÉSE, 
PÁLYÁZATOK, ÖNÉLETRAJZOK 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím 
és távolság a fizikai irodától, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről 
készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéletrajz, motivációs levél, próba feladat kitöltése, 
kompetenciák, készségek a pozíció betöltéséhez, személyiség jellemzők és viselkedési stílus a 
csapatba illeszkedés szempontjából. 
A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés 
kötése. Az érintettet tájékoztatást kap arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, egyértelműen ráutaló magatartása. 
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. 



A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki 
jelentkezését, pályázatát visszavonta. 
Az adatkezelő csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a 
pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja 
elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a 
jelentkezőktől. 
 
7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 
BIZTONSÁGA 

Az Agora Transz-F Air Kft. számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, 
adatfeldolgozójánál, valamint a Veres József E.V (4440 Tiszavasvári, Kossuth utca 18.) szerver 
hosztelében találhatók meg. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
Az Agora Transz-F Air Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint 
a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt 
törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Az Agora Transz-F Air Kft. az adatkezelés során megőrzi 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és 
teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos 
eszközök. 
Az Agora Transz-F Air Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 
Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
Az Agora Transz-F Air Kft. tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus 
üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ 
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz 
minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden 
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. 



A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 
ellenőrzését is. 
 
8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél 
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 
Az érintett kérelmére az Agora Transz-F Air Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, 
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, 
közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó 
évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 
Egyéb esetekben az Agora Transz-F Air Kft. költségtérítést állapít meg. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a 
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 
Az Agora Transz-F Air Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére 
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt 
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes 
adat törlését kizárta. 
Az Agora Transz-F Air Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem 
állapítható meg egyértelműen. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt 
adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény 
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. 
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 
napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; 
c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Az Agora Transz-F Air Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről 
a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és 
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 



mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 
Az Agora Transz-F Air Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. 
Az Agora Transz-F Air Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség 
alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 
származott. 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 
élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
9. AZ INFORMÁCIÓK TULAJDONJOGA 

Kijelentjük, hogy az Agora Transz-F Air Kft. birtokolja az oldalán látható információkat. Az Agora Transz-
F Air Kft. oldalának tartalmát és a kialakítását magyar törvények védik. Aki az oldalainkon regisztrálja 
magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 
Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018. május 24. napjától visszavonásig. 
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