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Aeroexpress Regional 
 

 
Általános Adatvédelmi Szabályzat 

 
General Privacy Policy 

 
  

(hatályos 2022.10.18. napjától) 
 

(effective as of 18th October 2022) 
 

  
 

1. Alapvetés, az Adatkezelő megnevezése, 
alapfogalmak 

 

1. Principle, details of the Data Controller, key 
definitions 

Az AeroExpress Regional elkötelezett a személyes 
adatok védelmének valamint az adatbiztonságnak a 
megfelelő szinten történő biztosítása mellett. Az 
AeroExpress Regional a vonatkozó Európai Uniós és a 
magyar adatvédelmi vonatkozású jogszabályokban 
foglaltakkal összhangban végzi az érintettek személyes 
adatainak kezelését. Az Adatkezelő mindent megtesz az 
érintett személyes adatainak védelme és információs 
önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, 
ezért kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott 
személyes adatokat kezeli, oly módon, célból és addig az 
időtartamig, amelyet a jelen Szabályzatban előzetesen 
meghatározott, és amely tekintetében jogszabályban 
foglalt jogalap fennáll. Az Adatkezelő a tudomására jutott 
személyes adatokat bizalmasan kezeli és olyan technikai 
intézkedésekről gondoskodik, amelyek garantálják a 
személyes adatok biztonságát. 
 

AeroExpress Regional commits to ensure an adequate 
level of both data protection and data security. 
AeroExpress Regional manages the processing of the 
personal data of data subjects in compliance with the 
provisions of relevant data privacy laws of the European 
Union and Hungary. The Data Controller does its outmost 
for the protection of the individuals’ personal data and 
right to informational self-determination, so it processes 
the personal data described in this hereby Policy 
exclusively for which the legitimate legal bases is 
provided, and only for the purposes and duration 
previously and transparently defined in this Policy. The 
Data Controller processes the personal data in its 
posession and use in a confidential way and implements 
technical measures that guarantee the security of the 
personal data. 

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes 
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy 
másokkal együtt meghatározza. A jelen Szabályzatban az 
adatkezelő:  
 
Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. (a továbbiakban: 
Adatkezelő) 
Székhelye: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 
Postacím: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 
Cégjegyzékszáma: 09-10-000635 
Honlapjának címe: www.aeroexpress-regional.hu 
E-mail cím: kik@aeroexpress-regional.hu 
Telefonszám: +36-70-586-8550 
Adatvédelmi kapcsolattartó: Frendlné Kiss Klára 
Elérhetősége: +36-70-586-8550 
 

The Data Controller is means the legal person, which, 
alone or jointly with others, determines the purposes and 
means of the processing of personal data. In this hereby 
Policy the Data Controller is: 
 
Aeroexpress Légiforgalmi Zrt. (hereinafter: Data 
Controler) 
Registered Seat: 4030 Debrecen, Repülőtéri rd. 12. 
Postal Address: 4030 Debrecen, Repülőtéri rd 12. 
Company Id Number: 09-10-000635 
Website address: www.aeroexpress-regional.hu 
E-mail address: kik@aeroxpress-regional.hu 
Phone number: +36-70-586-8550 
Privacy contact: Frendlné Kiss Klára 
Contact details: +36-70-586-8550 
 

A jelen Szabályzat szempontjából személyes adat 
azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
(azaz Érintettre) vonatkozó bármely információ. 
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító 

For the purposes of this Policy, personal data shall mean 
any information relating to an identified or identifiable 
natural person (also known as ‘Data Subject’); an 
identifiable natural person is one who can be identified, 
directly or indirectly, in particular by reference to an 
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(például név, szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján 
azonosítható. 
 
 

identifier such as a name, an identification number, 
location data, an online identifier or to one or more factors 
specific to the physical, physiological, genetic, mental, 
economic, cultural or social identity of that natural 
person. 

2. Az adatkezelés tárgya, vonatkozó jogszabályok 2. Subject of the data processing, applicable 
legislation 
 

A jelen Szabályzat az Adatkezelő által az Adatkezelő 
honlapját használó, valamint az Adatkezelő által nyújtott 
légi személyszállításra vonatkozó szolgáltatást igénybe 
vevő természetes személyekkel kapcsolatos 
adatkezelésekre vonatkozik. 
 

This Policy applies to the personal data processing 
involved in the Data Subjects’ browsing of the Data 
Controller’s website and the personal data processing 
involved in the Data Subjects’ use of the passenger air 
transport services provided by the Data Controller.  

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által elsősorban az alábbi 
jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek való 
megfelelést biztosító adatkezelői tevékenységeket 
tartalmazza:  

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
Rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (a „GDPR”)  

 
- és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (az „Infotv.”),  

 
- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. 

törvény (a „Légiközlekedési tv.”),  
 

- az Európai Parlament és Tanács az utas-
nyilvántartási adatállománynak (PNR) a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében 
történő felhasználásáról szóló 2016/681/EU 
Irányelve (a „PNR Irányelv”)  

 
- a légi személyszállítás szabályairól szóló 

25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet („Korm. 
rendelet“).   
 

This Policy entails the guarantees in the Data Controller’s 
activities to comply with the provisions of the following 
legislation: 
 

- Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data and ont he free 
movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC („GDPR”)  
 

- Act CXII of 2011 on Informational Self-
Determination and Freedom of Information 
(„Privacy Act”),  
 

- Act XCVII 1995 on Aviation („Aviation Act.”), 
 
 

- Directive (EU) 2016/681 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 
on the use of passenger name record (PNR) data 
for the prevention, detection, investigation and 
prosecution of terrorist offences and serious 
crime („PNR Directive”)  
 
 

- Governmental Decree 25/1999. (II. 12.) on 
passenger air transportation („Gov. Decree“).  

Jelen Szabályzatban másként nem meghatározott 
kifejezéseket a GDPR, Légiközlekedési tv. és a PNR 
Irányelv fogalommeghatározásai közt meghatározottak 
szerint kell értelmezni. 
 

In case this Policy does not define a term espeially, 
GDPR’s, the Aviation Act’s and the PNR Directive’s 
definitions shall be applied to the term. 

3. Az adatkezelés céljai 3. Purposes of the Data Processing 
 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait különösen az 
alábbi célok érdekében kezeli: 
 

(a) Weboldal üzemeltetése (köztük Cookie-k) 

The Data Controller processes the personal data of the 
Data Subject for the following reasons especially: 
 

(a) Website operation (including Cookies) 
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(b) az Érintett utazásával kapcsolatos szolgáltatások 

nyújtása (szolgáltatás, helyfoglalás, fizetés és 
járatokkal kapcsolatos kommunikáció: 
személyes adatok kezelése szükséges a szerződés 
teljesítése, a foglalás és a fizetés kezelése 
érdekében), beleértve a panaszkezelést is, 

 
(c) az Adatkezelő által szolgáltatásának nyújtása 

során az utasok és légiközlekedés védelmének 
biztosítása,  

 
(d) illegális bevándorlás elleni hatósági intézkedések 

elősegítése,  
 

(e) a légiközlekedés és az utasok védelmének 
biztosítása érdekében, a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: Nbtv.) 3. számú melléklete 
szerinti bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, nyomozásának és üldözésének 
elősegítésével kapcsolatos feladatok elősegítése,  

 
(f) 1107/2006 EK Rendeletben foglaltak, valamint a 

speciális figyelmet igénylő utasok fuvarozásával 
kapcsolatos igények teljesítése. 

 
 

(g) Marketingkommunikáció és hírlevelek: a 
marketingkommunikáció és a hírlevelek kapcsán 
az adatkezelés célja az elemzési, minőség- és 
szolgáltatásfejlesztési célú ügyfél-elégedettségi 
felmérések elvégzése a weboldal 
teljesítményének növelése, a reklámkampányok 
sikerének mérése, vagy a szolgáltatások testre 
szabása, illetve az Érintett által megjelölt 
kapcsolattartási csatornán keresztül történő 
hírlevélküldés érdekében. 

 
(h) Jogi megfelelés biztosítása: a vonatkozó 

jogszabályok kötelezően alkalmazandó 
rendelkezéseinek betartása érdekében, például 
könyvelési, számlázási, auditálási célokra, 
fogyasztóvédelmi, idegenrendészeti vagy 
közegészségügyi célokból. 

 

 
(b) Providing the Service to the Data Subject 

(Service delivery, flight booking, payment and 
communication about the Data Subject’s flight: 
the processing of the Data Subject’s data is 
necessary for the performance of a contract, the 
management of the booking and payment) 

 
(c) Ensuring the safety of the passengers and the air 

transportation during the Service, 
 
 

(d) facilitation of the official measures taken against 
illegal immigration, 
 

(e) for the purpose of ensuring the safety of the air 
transportation and the passengers, facilitating the 
task of avoiding, detecting, investigating and 
persecuting crimes listed in Annex 3 of Act 
CXXV of 1995 on the National Security Services 
(hereinafter: „Nbtv”)  
 
 

(f) complying with provisions and requirements set 
forth in EC Regulation 1107/2006 in relation to 
transporting passengers requiring special 
attention 
 

(g) Marketing communication and newsletters: the 
purpose of the data processing in connection with 
the marketing communcation and newsletters is 
carrying out costumer satisfaction surveys for the 
purpose of analysis, quality and service 
improvement in order to increase the 
performance of the website, measure success of 
advertisements and or costumize services, send 
newsletters throught the contact channel 
indicated by the Data Subject. 
 

(h) Ensuring legal compliance: in order to comply 
with the mandatory provisions set forth by 
relevant legislation, such as accounting, 
invoicing, auditing purposes, consumer 
protection, immigration enforcement or public 
health purposes. 

A személyes adatkezelés során nem kerül sor 
automatizált döntéshozatallal járó eljárásra, 
profilalkotásra. 
 
 

No automated decision making process, profiling is 
performed during the personal data processing. 

4. A kezelt személyes adatok köre, forrása 4. Categories and source of the personal data 
processed 
 

Az Adatkezelő a személyes adatok alábbi kategóriáit 
kezeli a 3. pontban foglalt adatkezelési célok elérésének 
érdekében:  

The Data Controller processes the following categories of 
personal data in order to achieve the puproses set forth in 
Point 3. 
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(a) Weboldal: köztük az Érintett böngészőjének 

típusa és verziója, a használt operációs rendszer, 
az a weboldal, ahonnan lépett az Adatkezelő 
Weboldalára, a Weboldal megnyitásának napja 
és időpontja, IP cím, analitikai adatok (köztük a 
bejelentkezések száma, a megtekintett oldalak és 
a letöltött dokumentumok). 

(a) Website: including the Data Subject’s browser’s 
type and version, the operating system used, the 
website from which the Data Controller’s 
Website is visited, date and time of accessing the 
Website, and IP address, analytics (including 
logins, pages viewed, and documents 
downloaded) 
 

(b) Szolgáltatás nyújtása: köztük az Érintett utas 
neve, állampolgársága, neme, korosztálya, az 
útlevelének vagy a kormány által kibocsátott EU 
Nemzeti személyazonosító igazolványának 
száma és lejárati dátuma, a speciális szolgáltatás 
igénylési kód (SSR) azon utasok számára, akik 
speciális szolgáltatásokat igényeltek, a nyújtott 
kényelmi szolgáltatás, telefonszám, e-mail cím, 
hitel- vagy bankkártyára vagy bankszámlára 
vonatkozó adatok, járattal kapcsolatos adatok, 
visszaigazolás száma, születési dátum, az úti 
okmányok részletei, aláírás. 
 

(b) Providing of the Service: including the name, 
nationality, gender, age group of the Data Subject 
passenger, the number and expiry date of their 
passport or EU National Identity Card issued by 
the government, the special service request code 
(SSR) for passengers who have requested special 
services , the comfort service provided, telephone 
number, e-mail address, credit or debit card or 
bank account data, flight-related data, 
confirmation number, date of birth, details of 
travel documents, signature. 

(c) Utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatai: 
köztük az Érintett utas születési dátuma, neme, 
neve, állampolgársága, az utas lakóhelye szerinti 
ország, úti okmányának lejárati dátuma, úti 
okmányának azonosítója, az úti okmányát 
kibocsátó ország, az úti okmány típusa, az ügyfél 
neve, nemzetisége, telefonszáma. 
 

(c) Passenger Name Record (PNR) data: including 
date of birth, gender, name, nationality of the 
affected passenger, country of residence of the 
passenger, expiration date of his travel document, 
ID of his travel document, country issuing his 
travel document, type of travel document, 
customer's name, nationality, telephone number. 

(d) Az idegenrendészeti jogsértésre vonatkozó 
dokumentum adatai: köztük az utas neve, 
járatszáma, honnan érkezett, a visszaút foglalási 
kódja, az odaút foglalási kódja, a visszautasítás 
oka. 
 

(d) The data of the documentation relating to 
immigration violation: among others the 
passenger's name, flight number, where she 
arrived from, the reservation code for the return 
trip, the reservation code for the return trip, and 
the reason for the refusal. 
 

(e) Az Nbtv. alapján: az utas neve (az utas teljes 
neve, ha a foglalást végző az utastól különböző 
személy, abban az esetben e személy neve is), az 
utazási iroda, utazásközvetítő neve, a járat 
indulási és érkezési ideje, a járat indulási, tranzit- 
és célállomása, a 2016/681/EU parlamenti és 
tanács irányelv szerinti nyilvántartási 
helymeghatározó kód (PNR rekord lokátor), a 
helyfoglalás, a jegykiállítás időpontja, az ülőhely 
száma és az ülőhellyel kapcsolatos különleges 
igények és információk, az utas által feladott és 
kézi poggyászként a légijármű fedélzetére vitt 
poggyászok száma és az ezekkel kapcsolatos 
adatok, az utas által feladott és kézi poggyászként 
a légijármű fedélzetére vitt poggyászok száma és 
az ezekkel kapcsolatos adatok, a 2016/681/EU 
parlamenti és tanács irányelv szerinti 
megosztott/kettős utas-nyilvántartási információ, 
valamint az egy utas-nyilvántartási adathoz 
kapcsolódó utazók száma, ezek nevei, az utas 

(e) As per Nbtv: the passenger's name (the 
passenger's full name, if the person making the 
reservation is a different person from the 
passenger, in that case also the name of this 
person), the name of the travel agency, travel 
agent, the departure and arrival time of the flight, 
the departure, transit and destination stations of 
the flight, the registration locator code (PNR 
record locator) according to the 2016/681/EU 
Parliament and Council Directive, the seat 
reservation, the date of ticket issue, the number 
of the seat and the special requirements and 
information related to the seat, checked in by the 
passenger and carried on board the aircraft as 
hand luggage number of bags and their related 
data, the number of bags checked in by the 
passenger and carried on board the aircraft as 
hand luggage and their related data, split/dual 
passenger registration information according to 
Directive 2016/681/EU of the Parliament and of 
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által közölt kapcsolattartási adatok, különösen az 
utas és a vele utazók lakó- és tartózkodási 
helyének címe, telefonszámaik, e-mail címeik, a 
hitelkártyával vagy bankszámlával kapcsolatos, 
az utazási tranzakcióhoz nem kötődő tranzakciós 
adatok kivételével valamennyi rendelkezésre álló 
fizetési vagy számlázási információ, a 
repülőjegyre vonatkozó adatok, így különösen az 
azt kibocsátó légitársaság neve és a repülőjegy 
sorszáma, a jegykiállítás és az egy útra szóló 
jegyek dátuma, az automatikus árlekérdezés, az 
utasra vonatkozó, a személyszállítást végző 
légifuvarozó által kezelt törzsutas-adat 
információk, az utas utazási státusza, ideértve a 
visszaigazolásokat, az utasfelvételi státuszt, 
annak a tényét, hogy az utas a jegykezelésre nem 
jelentkezett, illetve foglalás nélkül utazik, a 
2016/681/EU parlamenti és tanács irányelv 
szerinti általános megjegyzések (beleértve a 
felügyelet nélkül utazó kiskorúakra vonatkozó 
minden rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú nevét és nemét, életkorát, az általa 
beszélt nyelvet vagy nyelveket, az indulási 
oldalon megjelent gondviselő nevét és 
elérhetőségét, valamint a kiskorúhoz fűződő 
kapcsolatát, az érkezési oldalon a kiskorút váró 
gondviselő nevét és elérhetőségét, valamint a 
kiskorúhoz fűződő kapcsolatát, az indulási és az 
érkezési oldalon a kiskorú kíséretével megbízott 
személyt), az a)-o) pontban meghatározott adatok 
összes korábbi módosítása. Az Adatkezelő 
továbbá mint személyszállítást végző 
légifuvarozó – az Érintett, mint utas 
hozzájárulásával - kezelheti 2016/681/EU 
parlamenti és tanács irányelv szerinti előzetes 
utasinformációs adatokat (a továbbiakban: 
előzetes utasinformációs adat), különösen az utas 
személyi azonosító okmánya típusát, számát, 
kiállító országát és lejárati idejét, az utas 
állampolgárságát, családi nevét, utónevét, nemét, 
születési idejét, a járatszámot, az indulás 
dátumát, az érkezés dátumát, az indulási 
repülőteret, az érkezési repülőteret, az indulási 
időt és az érkezési időt. 
 

the Council, and the single passenger - the 
number of travelers linked to the registration 
data, their names, the contact details provided by 
the passenger, in particular the residence and the 
address of their place of residence, their 
telephone numbers, their e-mail addresses, all 
available payment or invoicing information, with 
the exception of credit card or bank account-
related transaction data that is not related to the 
travel transaction, flight ticket data, in particular 
the name of the issuing airline and the flight ticket 
serial number, ticket issuance and one-way date 
of tickets, the automatic price inquiry, frequent 
flyer information about the passenger managed 
by the air carrier carrying out the passenger 
transport, the passenger's travel status, including 
confirmations, passenger check-in status, the fact 
that the passenger did not apply for ticket 
processing, and booking is travelling 
unaccompanied, general comments according to 
the 2016/681/EU Parliament and Council 
Directive (including all available information on 
minors traveling unaccompanied, such as the 
minor's name and gender, age, language or 
languages spoken, the guardian appearing on the 
departure page name and contact information, as 
well as the relationship to the minor, the name 
and contact information of the guardian waiting 
for the minor on the arrival side, as well as the 
relationship to the minor, the person entrusted 
with accompanying the minor on the departure 
and arrival sides), all previous changes to the data 
specified in points a)-o). Furthermore, the Data 
Controller, as an air carrier carrying out 
passenger transport - with the consent of the Data 
Subject as a passenger - may process preliminary 
passenger information data according to the 
2016/681/EU Parliament and Council Directive 
(hereinafter: preliminary passenger information 
data), in particular the type, number and issuing 
country of the passenger's personal identification 
document and expiration date, the passenger's 
nationality, family name, first name, gender, date 
of birth, flight number, departure date, arrival 
date, departure airport, arrival airport, departure 
time and arrival time 
 

(f) A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek jogairól 
szóló 1107/2006 EK Rendeletre és a speciális 
figyelmet igénylő utasok fuvarozására tekintettel 
a 1107/2006 EK Rendeletben foglaltak, valamint 
a speciális figyelmet igénylő utasok 
fuvarozásával kapcsolatos igények teljesítése 
céljából Adatkezelő az egészségi állapotra (pl. 
mozgáskorlátozottság, csökkentett 
mozgásképesség, különleges segítség 

(f) The Data Controller may collect personal data 
that relate to the health of the data subject and that 
must be collected by the Controllers under 
Regulation (EC) No. 1107/2006 concerning the 
rights of disabled persons and persons with 
reduced mobility when travelling by air. These 
personal data, which are a special category of 
personal data, are collected by the Controllers, 
because such data are necessary for the fulfilment 
of a legal obligation and are covered by the 
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igénylésével kapcsolatos adatok, várandósság, 
allergia) vonatkozó adatokat kezeli az Érintett 
mint utas kifejezett hozzájárulása alapján a 
GDPR 9. cikk 2. bekezdés a) pontjára tekintettel. 
 

exceptions from the prohibition of processing 
that are referred to in Article 9 (2) b) of GDPR. 

(g) Marketingkommunikáció adatai: köztük a név és 
elérhetőségek, (telefonszám, e-mail cím), 
foglalási előzmények, a felhasználó feliratkozott-
e a hírlevélre. 
 

(g) Marketingcommunication: including name and 
contact details (phone number, e-mail address), 
historic booking details whether the user is a 
newsletter subscriber. 

(h) Jogi megfeleléssel kapcsolatos adatok: köztük a 
speciális segítséget igénylő személyek adatai; a 
járatok megszakításával vagy késésével 
kapcsolatos kötelezettségeink teljesítéséhez 
szükséges személyes adatok, a panaszossal 
folytatott levelezés. 

 

(h) Legal Compliance Data: including data related to 
persons requesting special assistance; personal 
data related to our obligations in case of flight 
disruption or flight delay, correspondence with 
the complainant. 

Az Adatkezelő bizonyos esetekben a személyes adatok 
különleges kategóriáit, egészségi állapotra vonatkozó 
adatokat kezel, például amikor az Érintett biztonsági 
okokból a szolgáltatás igénybevételére való fizikai 
alkalmasságáról tájékoztatja az Adatkezelőt. Az 
Adatkezelő a különleges személyes adatokat az Érintett 
kifejezett beleegyezése alapján kezelheti, ha az Érintett a 
különleges adatai feldolgozásához szükséges 
hozzájárulást nem adja meg, illetve a megadott 
hozzájárulást visszavonja, előfordulhat, hogy az 
Adatkezelő a szerződésben foglalt szolgáltatást nem vagy 
csak részben képes biztosítani. 
 

In certain cases, the Data Controller processes special 
categories of personal data such as health related data, for 
example when the Data Subject provides the Data 
Controller with information about his/her physical fitness 
to use the Services for safety reasons. The Data Controller 
processes sensitive personal data bases on the Data 
Subject’s explicit consent. If the Data Subject does not 
provide this consent or wishes to withdraw it, the Data 
Controller may not be able to provide all or parts of the 
Services as per the contract. 
 

A személyes adatok forrása közvetlenül az Érintett. 
 

The personal data is provided to the Data Controller 
directly by the Data Subject.  
 
 

5. A személyes adatkezelés jogalapja 5. Legal basis of the personal data processing 
 

Az Adatkezelő a 4. pontban foglalt személyes adatokat az 
alábbi jogalapok alapján kezeli: 
 

The Data Controller processes the personal data defined 
in Point 4. based on the legal bases below: 

(a) Az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján megadott beleegyezése, vagy 
amennyiben az érzékeny személyes adatainak 
kezeléséhez az Érintett kifejezett beleegyezése 
szükséges, akkor a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) 
pontja alapján megadott kifejezett beleegyezés. 
 

(a) Consent of the Data Subject pursuant to point a) 
of Article 6 (1) of the GDPR, or if the expressed 
consent of the Data Subject is required for the 
processing of sensitive personal data, then 
express consent pursuant to point a) of Article 9 
(2) of the GDPR . 

(b) Az GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
szükség van az Érintett személyes adatainak 
kezelésére, az Adatkezelővel megkötendő 
szerződés aláírásának előkészítéséhez vagy a 
megkötött szerződés teljesítése érdekében. 
 

(b) Pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR, when it 
is necessary to process the Data Subject's 
personal data, in order to prepare the concluding 
of the contract with the Data Controller or to 
fulfill such contract. 

(c) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának 
megfelelően (jelen Szabályzatban is foglalt) jogi 
kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges 
az Érintett személyes adatainak Adatkezelő általi 
kezelése. 

(c) If the processing of the personal data of the Data 
Subject by the Data Controller is necessary to 
comply with legal obligations (as defined in this 
Policy) in accordance with point c) of Article 6 
(1) of the GDPR. 
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(d) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) illetve a 9. Cikk 

(2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az Adatkezelő kezelheti az Érintett 
személyes adatait, amennyiben arra egy 
természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelme érdekében szükség van, és az Érintett 
személy fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége 
folytán nem képes a hozzájárulását megadni. 

(d) In accordance with the provisions of Article 6 (1) 
d) and Article 9 (2) c) of the GDPR, the Data 
Controller may process the Data Subject's 
personal data if it is necessary to protect the vital 
interests of a natural person, and due to the 
physical or legal incapacity of the Data Subject, 
in case he/she is unable to provide consent. 

(e) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az 
Adatkezelő az Érintett jogainál és szabadságainál 
az elszámoltathatóság elvével összhangban is 
erősebb jogos érdekeink érvényesülése 
érdekében kezeli az Érintett személyes adatait. 
 

(e) On the basis of point f) of Article 6 (1) of the 
GDPR, the Data Controller processes the 
personal data of the Data Subject based on its 
legitimate interests which are are stronger than 
the rights and freedoms of the Data Subject in 
accordance with the requirement of 
accountability. 

 
(f) A GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontjának 

megfelelően az Adatkezelő kezelheti az Érintett 
személyes adatait, amennyiben az valamilyen 
jelentős közérdek teljesülése érdekében 
szükséges, az Európai Unió joga vagy tagállami 
jog alapján, mint a légi közlekedés biztonsága, az 
érintettek alapvető jogainak és érdekeinek 
biztosítására szolgáló megfelelő és speciális 
intézkedések mellett. 

 
 

(f) In accordance with Article 9 (2) point g) of the 
GDPR, the Data Controller may process the Data 
Subject's personal data if it is necessary for the 
fulfillment of some significant public interest, 
based on European Union law or Member State 
law, such as air traffic safety, the data subjects in 
addition to appropriate and special measures to 
ensure your fundamental rights and interests. 

6. A személyes adatok kezelésének időtartama 6. Duration of the personal data processing  
 

A célhoz kötöttség és a korlátozott adattárolás elvének 
megfelelően az Adatkezelő a személyes adatokat 
kizárólag a célhoz szükséges, illetve amennyiben attól 
hosszabb időtartamot írnak elő, a jogszabályban foglalt 
alábbi időtartamig kezeli. 
 

In accordance with the principle of purpose limitation and 
limited data storage, the Data Controller processes 
personal data only for the period necessary for the 
purpose, or, if a longer period is prescribed, for the 
following periods stipulated by law. 

Adatkezelő, mint a Légiközlekedési tv szerinti 
személyszállítást végző légifuvarozó a személyes adatok 
körében a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes 
adatok alábbi kategóriáit a légijármű indulását megelőző 
345. naptól számított 
 

The Data Controller, as an air transporter carrying out 
passenger transport under the Aviation Act, shall include 
the following categories of personal data necessary for the 
providing of the service from the 345th day prior to the 
departure of the aircraft: 

(a)  a személyes adatok körében meghatározott az 
Érintett személyazonosító adatait, az indulási, a 
tranzit és a célállomást, a jegyvásárlással 
kapcsolatos adatokat és a fenti 4. e) bekezdés 
szerinti adatokat valamint az utaslistát és a 4. f) 
bekezdésben foglalt adatokat a légijármű utolsó 
célállomáshelyére történő beérkezésétől 
számított 60 napig, 

 

(a) the data subject's personal identification data as 
described in among the personal data categories, 
departure, transit and destination, data related to 
the purchase of tickets and the data according to 
Point 4 e) above as well as the passenger list and 
the data contained in Point 4 f) for the flight to 
the last destination of the aircraft 60 days from 
the date of receipt, 

(b) a szolgáltatás nyújtásához szükséges további, 
fenti 4. pontban foglalt meghatározott adatok 
tekintetében a légijármű utolsó 
célállomáshelyére történő beérkezésétől 
számított 24 óráig kezelheti, továbbíthatja, 
amennyiben az adattovábbítás törvényi feltételei 

(b) with regard to the additional specified data 
required for the provision of the service, 
contained in Point 4 above, it can be processed 
and forwarded up to 24 hours from the arrival of 
the aircraft at its final destination by the Data 
Controller, if the legal conditions for data 
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az adatot igénylőnél fennállnak, ennek elteltével 
az adatokat törölni kell. 

 

transmission exist for the person requesting the 
data, after which the data must be erased. 

A repülésre vonatkozó PNR személyes adatokat az 
Adatkezelő a PNR Irányelv (37) 
Preambulumbekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
repülést követően hat hónap elteltével álnevesíti, majd öt 
év elteltével törli. 
 

PNR Personal data in relation to air transfer is 
pseudonymised after 6 months by the Data Controller, 
and erased after 5 years after the flight in accordance with 
Preambe (37) of the PNR Directive. 

Minden más, fentiekben nem részletezett esetben 
Adatkezelő a személyes adatokat a szolgáltatásra 
vonatkozó szerződés megszűnését követő 5 évig (azaz az 
általános polgári jogi elévülési idő végéig), vagy jogvita 
esetén annak lezárásáig kezeli. 
 

For any other, not specified purpose the Data Controller 
keeps the personal data related to the Service Provided for 
5 years after the termination of the contract (as per general 
civil law limitation period) or until the end of the legal 
dispute. 

Számviteli dokumentációban foglalt személyes adatok 
esetében az iratmegőrzési idő a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. §-ában foglaltaknak megfelelően a 
pénzügyi év zárását követő 8 év. Az adózással 
kapcsolatos személyes adatokra vonatkozó megőrzési idő 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) 
bekezdése, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 179. §-a alapján a szolgáltatásra 
vonatkozó számla kibocsátásától számított 5 év. 
 

In the case of accounting documents, the retention period 
is 8 years from the closing of the financial year, in 
accordance with Section 169 of Act C of 2000 on 
Accounting. The Data Controller keeps taxation-related 
personal data in line with Section 78(3) of the Act no. CL 
of 2017 (Act on the Order of Taxation) and Section 179 
of the Act no. CXXVII of 2007 (Act on Value Added 
Tax) until the end of the 5th year from issuing the invoice 
relative to the service. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
17/A. §-a alapján az Érintett fogyasztó 
ügyfélszolgálatban érintett személyes adatai a 
panasztételtől számított 5 évig kerülnek megőrzésre az 
Adatkezelő által. 
 

The Data Controller keeps the Data Subject’s consumer 
protection-related personal data in line with to Section 
17/A of the Act no. CLV of 1997 (Consumer Protection 
Act) for 5 years from the year when the complaint was 
made. 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes 
adatkezelések esetében (pl. marketingkommunikáció 
céljából történő adatkezelés) az Adatkezelő az Érintett 
személyes adatait az ahhoz való hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli. 
 

In the case of personal data processings based on consent  
(such as communication for marketing purposes) the Data 
Controller processes the personal data until the 
withdrawal of said consent. 

Az Adatkezelő a Weboldal működtetése céljából kezelt 
személyes adatokat 5 év időtartamban őrzi meg, mely 
után azok automatikusan visszaállíthatatlanul törlésre 
kerülnek. Az Érintett a Weboldalon alkalmazott Cookie-
k élettartamáról a Weboldalon található Cookie-
szabályzatban tájékozódhat. 
 
 

The Data Controller processes the personal data for 
operating its Website for the period of 5 years, after which 
all data is automatically irreversibly erased. The Data 
Subject can in access information on the lifecycle of the 
Cookies in operation on the Website the Website’s 
Cookie Policy. 

7. A személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozók 7. Transfer of personal data, data processor 
 

Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtásához többek között 
az alábbi címzetteknek továbbíthatja az Érintett 
személyes adatait: repülőtéri földi kiszolgálás; 
fizetésfeldolgozó szolgáltatások; utazási irodák és 
marketing ügynökségek; informatikai támogatási 
szolgáltatások biztosítása; bizonyos szolgáltatások 
nyújtása a repülőtereken, úgymint jegyeladás, 
poggyászokkal kapcsolatos szolgáltatások, elsőbbségi 
beszállás, járatváltoztatások; könyvelő irodák; 

The Data Controller in order to ensure the providing of 
the Services may transfer personal data to the following 
recipients among others: ground handling services at 
airports; payment processing services; travel agencies and 
marketing agencies; provision of IT support services; 
provision of certain services at the airports, such as sale 
of tickets, services related to baggage, priority boarding, 
flight changes; accounting firms; provision of customer 
care services; third parties, such as law firms or service 
providers. 
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ügyfélszolgálat biztosítása; külső felek, úgy mint ügyvédi 
irodák vagy szolgáltatók. 
 
A személyes adatok kezelésében az Adatkezelő 
megbízásából leghangsúlyosabban annak légi 
személyszállítási tevékenység végzésére jogosult 
tulajdonosa, a BASe Airlines Zrt vesz részt, amely ez 
alapján adatfeldolgozónak minősül. Jelen tájékoztatóban 
meghatározott Adatfeldolgozó részére történő 
adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül 
végezhető. A GDPR-ban foglalt garanciális 
rendelkezésekből fakadóan az Adatfeldolgozó önálló 
döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött 
szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. 
Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az 
Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére 
csak az Adatkezelő írásbeli hozzájárulásával jogosult. Az 
Adatfeldolgozó adatai: 

The processing of the personal data on behalf of the Data 
Controller is performed most prominently by the Data 
Controller’s owner, who is authorised to perform 
passenger air transport services, which therefore shall be 
deemed as a data processor. The data transfer to the Data 
Processor may be performed without the individual 
express consent of the Data Subject. Based on GDPR 
guarantees, the Data Processor does not make 
independent decisions, it may only proceed in accordance 
with the provisions of the contract (and its Data Protection 
Addendum) concluded with the Data Controller and the 
instructions thereof. The Data Controller supervises the 
conduct of the Data Processor. The Data Processor may 
only apply further data processors upon the explicit 
written permission of the Data Controller. The Data 
Processor’s details:  
 

BASe Airlines Zrt. 
Székhely: 2220 Vecsés, Árpád utca 37. 
Cégjegyzékszám: 13-10-041936 
Adószám: 26756763-2-13 
 

BASe Airlines Zrt. 
Registered Seat: H-2220 Vecsés, Árpád Street 37. 
Company Registration No: 13-10-041936 
Tax ID: 26756763-2-13 

Az Adatkezelő jogosult továbbítani a személyes adatokat 
kormányzati hatóságok és jogalkalmazó szervek úgymint 
a rendőrség és a szabályozó hatóságok, amennyiben azok 
ezt kérik, de kizárólag az alkalmazandó jogszabályok 
által előírt mértékben, illetve ha ez az Adatkezelő 
jogainak védelme vagy ügyfelei, személyzete és 
tulajdona biztonsága érdekében szükséges. 
 

The Data Controller is entitled to transfer personal data to 
government authorities and enforcement bodies such as 
the police and regulatory authorities, upon their request 
and only as required by the applicable law or to protect 
the Data Controller’s rights or the safety of its customers, 
staff and assets. 
 

Az Adatkezelő továbbíthatja továbbá a személyes 
adatokat határőrizeti és idegenrendészeti hatóságok 
részére. Bizonyos országokban az Adatkezelő jogszabályi 
kötelezettsége, hogy a határőrizeti szerveknek 
hozzáférést adjon a foglalási és utazási adatokhoz. Emiatt 
az Érintettel és utazásával kapcsolatban tárolt 
információkat átadhatja a kiindulási hely és az úti cél 
szerinti vámkezelési és idegenrendészeti hatóságoknak, 
vagy a helyi utasadatinformációs-egységnek. Ezenkívül 
egyes országokban a vonatkozó jogszabályok 
megkövetelik, hogy a Adatkezelő minden utas útlevél- és 
kapcsolódó információit begyűjtse, mielőtt az adott 
országból elutazna, vagy oda belépne. Amikor a 
vonatkozó jogszabályok megkövetelik, az Adatkezelő 
átadja ezeket az információkat a megfelelő vámkezelési 
és idegenrendészeti hatóságoknak. 
 

The Data Controller may transfer personal data to border 
police and immigration authorities. In certain countries, 
The Data Controller is obligated by law to give border 
control agencies access to booking and travel 
information. Therefore, any information Data Controller 
might process about the Data Subject and his/her travel 
arrangements may be disclosed to the customs and 
immigration authorities of the place of departure or the 
destination or to the local Passenger Information Unit. In 
addition, applicable laws in certain countries may require 
Data Controller to collect passport and associated 
information for all passengers prior to travel to or from 
those countries. When required by applicable law, Data 
Controller will provide this information to the relevant 
customs and immigration authorities. 

A PNR Irányelv rendelkezései szerint az Adatkezelő 
köteles továbbítani az Érintett utazási adatait azon 
tagállam utasadatinformációs-egységének, ahová az 
Érintett utazik. 

As per the PNR Directive, the Data Controller is obliged 
to forward the Data Subject’s travel information for the 
Passenger Information Unit of the Member State where 
the Data Subject is travelling to. 
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8. Érintetti jogok 8. Data Subject Rights 
 

Az Érintett jogosult az alább részletezett, GDPR-ban 
foglalt érintetti jogok gyakorlására: 
 

The Data Subject is entitled to exercise the individual 
rights as defined in GDPR described below: 

(a) Hozzáféréshez való jog: Az Érintett jogosult arra, 
hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e; amennyiben igen, akkor 
jogosult arra, hogy a jelen Szabályzat tartalmával 
megegyező tájékoztatást kapjon az érintettel 
kapcsolatos adatkezelésről, ideértve az érintett 
személyes adatok kategóriáit is. 

(a) Right of access: Data Subject has the right to 
obtain confirmation from the Data Controller as 
to whether or not personal data concerning the 
Data Subject is being processed, and, where that 
is the case, access to the personal data and the 
same information as in this Policy including the 
categories of personal data. 

(b) Helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult 
arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. 

 

(b) Right to rectification: Data Subject is entitled to 
obtain from the Data Controller without undue 
delay the rectification of inaccurate personal data 
concerning him/her. 

 
(c) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Az 

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben 
az esetben az Adatkezelő köteles arra, hogy ezen 
személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, amennyiben a személyes adatokra 
már nincs szükség abból a célból, amelyből 
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, 
vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre, vagy a személyes adatokat 
jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat 
az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
magyar jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell. A GDPR 17. cikk (3) 
bekezdése rögzíti azokat a kivételeket, amikor az 
Érintett törléshez való joga nem érvényesül. 

 

(c) Right to erasure (right to be forgotten): Data 
Subject have the right to obtain from the Data 
Controller the erasure of personal data 
concerning him/her without undue delay and the 
Data Controller is obligated to erase this personal 
data without undue delay if the personal data is 
no longer necessary in relation to the purposes for 
which they were processed, if the Data Subject 
withdrew consent to the processing and there is 
no superior right present to continue the 
processing, the personal data was unlawfully 
processed or the personal data shall be erased in 
order for the Data Controller to comply with EU 
or Hungarian legislation. Article 17 (3) defines 
the exceptions where the the Data Subject’s right 
to erasure does not apply. 

(d) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az 
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja 
a személyes adatok pontosságát, mely esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az 
adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az 
adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az 
adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, továbbá abban az 
esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már 
nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez. Szintén korlátozni kell az 
adatkezelést, ha az Érintett tiltakozott az 
adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás 
arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 

(d) Right to restriction of processing: Data Subject 
has the right to obtain from the Data Controller 
restriction of processing if him/her contest the 
accuracy of the personal data, in which case the 
restriction shall apply for a period that enables to 
Data Controller to verify the accuracy of said 
personal data. Processing shall be restricted if the 
processing is unlawful and the Data Subject 
opposes the erasure of said personal data and 
request the restriction of their use instead, or if 
the Data Controller no longer needs the personal 
data for the original purposes but they are 
required by Data Subject for the establishment, 
exercise or defence of legal claims. The data 
processing shall also be restricted if the Data 
Subject have objected to processing – in this case 
the restriction lasts until the verification whether 
the legitimate grounds of the Data Controller 
override the Data Subject’s. 



Aeroexpress Regional Általános Adatvédelmi Szabályzat / General Privacy Policy 2022.10.18. 
 

 11 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett 
jogos indokaival szemben. 

 
(e) Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az 
Adatkezelő akadályozná. 

 

(e) Right to data portability: The Data Subject has 
the right to receive the processed personal data 
concerning him/her in a structured, commonly 
used and machine readable format and has the 
right to transmit that data to another controller 
without hindrance from the Data Controller. 

(f) A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult 
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatok 
harmadik fél jogos érdeke céljából kezelt 
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az 
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. A hozzájárulás visszavonása a 
hozzájáruláson alapuló, a hozzájárulás 
visszavonását megelőzően történt adatkezelés 
jogszerűségét nem érinti. 

 

(f) Right to object: The Data Subject has the right to 
object on grounds relating to his/her particular 
situation to personal data processing for a third 
party’s legitimate interest. In this case the Data 
Controller shall no longer process the personal 
data unless the Data Controller demonstrates 
compelling legitimate grounds for the processing 
which override the interests, rights and freedoms 
of the Data Subject or for the establishment, 
exercise or defence of legal claims. The 
withdrawal of consent does not affect the 
lawfulness of processing based on consent before 
its withdrawal. 

 

A jogai gyakorlását az Érintett Adatkezelőhöz az 1. 
pontban rögzített székhelyére vagy e-mail címére 
intézett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. 

The Data Subject can exercise his/her rights by 
sending a written notice addressed to the Data 
Controller’s postal address defined in Point 1. or via 
e-mail. 
 
 

9. Jogorvoslat 9. Remedies 
 

Az Érintett személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatban bármikor megkereséssel, panasszal, 
észrevétellel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi 
Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.: 
9., vagy 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., tel.: +36 
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), illetve 
kezdeményezheti annak vizsgálatát az adatkezeléssel 
kapcsolatban.  
 

If the Data Subject shall have any requests, complaints or 
just observations related to the processing of his/her 
personal data, he/she can turn to the Hungarian National 
Authority for Data Protection and Freedom of 
Information (1530 Budapest, Pf.: 5., vagy 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-
1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) for an official 
audit on the matter.  

A fenti esetben az Érintett az Adatkezelővel szemben 
bírósághoz is fordulhat, a pert a választása szerint a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyet 
soron kívül tárgyalja. A jogérvényesítés részletes módját 
az Infotv. szabályozza. 

The Data Subject is also entitled to turn directly to Court 
against the Data Controller, and start a Civil Procedure in 
the Court with authority over his/her address. The case 
will be handled with priority. the Privacy Act contains the 
details of the remedy procedure. 

_______________________________________________________________ 

 


