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BEVEZETÉS
A Company Info Kft. (1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209., ceé gjegyzeé kszaé m: 0109-881506, adoé szaé m: 13951968-2-42) (a tovaé bbiakban: Szolgaé ltatoé , adatkezeloő ) alaé
veti magaé t a koö vetkezoő taé jeé koztatoé nak.
A termeé szetes szemeé lyeknek a szemeé lyes adatok kezeleé se tekinteteé ben toö rteé noő
veé delmeé roő l eé s az ilyen adatok szabad aé ramlaé saé roé l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataé lyon kíévuö l helyezeé seé roő l (aé ltalaé nos adatveé delmi rendelet) AZ EURÓÓ PAI PARLAMENT
EÓ S A TANAÓ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aé prilis 27.) szerint az alaé bbi
taé jeé koztataé st adjuk.
Jelen adatkezeleé si taé jeé koztatoé
http://www.hotelkuponok.hu

az

alaé bbi

oldalak

Az
adatkezeleé si
taé jeé koztatoé
eleé rhetoő
http://www.hotelkuponok.hu/adatvedelem

adatkezeleé seé t
az

szabaé lyozza:

alaé bbi

A taé jeé koztatoé moé dosíétaé sai a fenti cíémen toö rteé noő koö zzeé teé tellel leé pnek hataé lyba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI :
Neé v: Company Info Kft.
Szeé khely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209.
E-mail: info@hotelkuponok.hu
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FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „szemeé lyes adat”: azonosíétott vagy azonosíéthatoé termeé szetes szemeé lyre („eé rintett”)
vonatkozoé baé rmely informaé cioé ; azonosíéthatoé az a termeé szetes szemeé ly, aki koö zvetlen
vagy koö zvetett moé don, kuö loö noö sen valamely azonosíétoé , peé ldaé ul neé v, szaé m,
helymeghataé rozoé adat, online azonosíétoé vagy a termeé szetes szemeé ly testi, fizioloé giai,
genetikai, szellemi, gazdasaé gi, kulturaé lis vagy szociaé lis azonossaé gaé ra vonatkozoé egy
vagy toö bb teé nyezoő alapjaé n azonosíéthatoé ;
2. „adatkezeleé s”: a szemeé lyes adatokon vagy adataé llomaé nyokon automatizaé lt vagy nem
automatizaé lt moé don veé gzett baé rmely muő velet vagy muő veletek oö sszesseé ge, íégy a
gyuő jteé s, roö gzíéteé s, rendszerezeé s, tagolaé s, taé rolaé s, aé talakíétaé s vagy megvaé ltoztataé s,
lekeé rdezeé s, betekinteé s, felhasznaé laé s, koö zleé s tovaé bbíétaé s, terjeszteé s vagy egyeé b moé don
toö rteé noő hozzaé feé rhetoő veé teé tel ué tjaé n, oö sszehangolaé s vagy oö sszekapcsolaé s, korlaé tozaé s,
toö rleé s, illetve megsemmisíéteé s;
3. „adatkezeloő ”: az a termeé szetes vagy jogi szemeé ly, koö zhatalmi szerv, uö gynoö kseé g vagy
baé rmely egyeé b szerv, amely a szemeé lyes adatok kezeleé seé nek ceé ljait eé s eszkoö zeit
oö naé lloé an vagy maé sokkal egyuö tt meghataé rozza; ha az adatkezeleé s ceé ljait eé s eszkoö zeit
az unioé s vagy a tagaé llami jog hataé rozza meg, az adatkezeloő t vagy az adatkezeloő
kijeloö leé seé re vonatkozoé kuö loö noö s szempontokat az unioé s vagy a tagaé llami jog is
meghataé rozhatja;
4. „adatfeldolgozoé ”: az a termeé szetes vagy jogi szemeé ly, koö zhatalmi szerv, uö gynoö kseé g
vagy baé rmely egyeé b szerv, amely az adatkezeloő neveé ben szemeé lyes adatokat kezel;
5. „cíémzett”: az a termeé szetes vagy jogi szemeé ly, koö zhatalmi szerv, uö gynoö kseé g vagy
baé rmely egyeé b szerv, akivel vagy amellyel a szemeé lyes adatot koö zlik, fuö ggetlenuö l
attoé l, hogy harmadik feé l-e. Azon koö zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgaé lat
kereteé ben az unioé s vagy a tagaé llami joggal oö sszhangban feé rhetnek hozzaé szemeé lyes
adatokhoz, nem minoő suö lnek cíémzettnek; az emlíétett adatok e koö zhatalmi szervek
aé ltali kezeleé se meg kell, hogy feleljen az adatkezeleé s ceé ljainak megfeleloő en az
alkalmazandoé adatveé delmi szabaé lyoknak;
6. „az eé rintett hozzaé jaé rulaé sa”: az eé rintett akarataé nak oö nkeé ntes, konkreé t eé s megfeleloő
taé jeé koztataé son alapuloé eé s egyeé rtelmuő kinyilvaé níétaé sa, amellyel az eé rintett nyilatkozat
vagy a megeroő síéteé st feé lreeé rthetetlenuö l kifejezoő cselekedet ué tjaé n jelzi, hogy
beleegyezeé seé t adja az oő t eé rintoő szemeé lyes adatok kezeleé seé hez;
7. „adatveé delmi incidens”: a biztonsaé g olyan seé ruö leé se, amely a tovaé bbíétott, taé rolt vagy
maé s moé don kezelt szemeé lyes adatok veé letlen vagy jogellenes megsemmisíéteé seé t,
elveszteé seé t, megvaé ltoztataé saé t, jogosulatlan koö zleé seé t vagy az azokhoz valoé
jogosulatlan hozzaé feé reé st eredmeé nyezi.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A szemeé lyes adatok:
a) kezeleé seé t jogszeruő en eé s tisztesseé gesen, valamint az eé rintett szaé maé ra aé tlaé thatoé
moé don kell veé gezni („jogszeruő seé g, tisztesseé ges eljaé raé s eé s aé tlaé thatoé saé g”);
b) gyuő jteé se csak meghataé rozott, egyeé rtelmuő eé s jogszeruő ceé lboé l toö rteé njen, eé s azokat
ne kezeljeé k ezekkel a ceé lokkal oö ssze nem egyeztethetoő moé don; a 89. cikk (1)
bekezdeé seé nek megfeleloő en nem minoő suö l az eredeti ceé llal oö ssze nem
egyeztethetoő nek a koö zeé rdekuő archivaé laé s ceé ljaé boé l, tudomaé nyos eé s toö rteé nelmi
kutataé si ceé lboé l vagy statisztikai ceé lboé l toö rteé noő tovaé bbi adatkezeleé s („ceé lhoz
koö toö ttseé g”);
c) az adatkezeleé s ceé ljai szempontjaé boé l megfeleloő ek eé s relevaé nsak kell, hogy
legyenek, eé s a szuö kseé gesre kell korlaé tozoé dniuk („adattakareé kossaé g”);
d) pontosnak eé s szuö kseé g eseteé n naprakeé sznek kell lenniuö k; minden eé szszeruő
inteé zkedeé st meg kell tenni annak eé rdekeé ben, hogy az adatkezeleé s ceé ljai
szempontjaé boé l pontatlan szemeé lyes adatokat haladeé ktalanul toö roö ljeé k vagy
helyesbíétseé k („pontossaé g”);
e) taé rolaé saé nak olyan formaé ban kell toö rteé nnie, amely az eé rintettek azonosíétaé saé t csak
a szemeé lyes adatok kezeleé se ceé ljainak eleé reé seé hez szuö kseé ges ideig teszi lehetoő veé ; a
szemeé lyes adatok enneé l hosszabb ideig toö rteé noő taé rolaé saé ra csak akkor keruö lhet
sor, amennyiben a szemeé lyes adatok kezeleé seé re a 89. cikk (1) bekezdeé seé nek
megfeleloő en koö zeé rdekuő archivaé laé s ceé ljaé boé l, tudomaé nyos eé s toö rteé nelmi kutataé si
ceé lboé l vagy statisztikai ceé lboé l keruö l majd sor, az e rendeletben az eé rintettek
jogainak eé s szabadsaé gainak veé delme eé rdekeé ben eloő íért megfeleloő technikai eé s
szervezeé si inteé zkedeé sek veé grehajtaé saé ra is figyelemmel („korlaé tozott
taé rolhatoé saé g”);
f) kezeleé seé t oly moé don kell veé gezni, hogy megfeleloő technikai vagy szervezeé si
inteé zkedeé sek alkalmazaé saé val biztosíétva legyen a szemeé lyes adatok megfeleloő
biztonsaé ga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezeleé seé vel, veé letlen
elveszteé seé vel, megsemmisíéteé seé vel vagy kaé rosodaé saé val szembeni veé delmet is
ideeé rtve („integritaé s eé s bizalmas jelleg”).
Az adatkezeloő feleloő s a fentiek megfeleleé seé rt, tovaé bbaé keé pesnek kell lennie e megfeleleé s
igazolaé saé ra („elszaé moltathatoé saé g”).
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ADATKEZELÉSEK
Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozoé aé ltal ellaé tott teveé kenyseé g: Taé rhely-szolgaé ltataé s
2. Adatfeldolgozoé megnevezeé se eé s eleé rhetoő seé ge:
INVITEL Taé vkoö zleé si Zrt.
2040 Budaoö rs, Edison utca 4.
Ceé gjegyzeé kszaé m: 13-10-040575
Adoé szaé m: 12069316-2-44
Virtuaé lis szerver:
ATW Internet Kft. H-1138 Budapest,
Esztergomi ué t 66. fsz. 1.
Adoé szaé m: 13471868-2-41
Ceé gjegyzeé kszaé m: 01-09-736956
3. Az adatkezeleé s teé nye, a kezelt adatok koö re: Az eé rintett aé ltal megadott valamennyi
szemeé lyes adat.
4. Az eé rintettek koö re: A weboldalt hasznaé loé valamennyi eé rintett.
5. Az adatkezeleé s ceé lja: A weboldal eleé rhetoő veé teé tele, megfeleloő muő koö dteteé se.
6. Az adatkezeleé s idoő tartama, az adatok toö rleé seé nek hataé rideje: Az adatkezeloő eé s a
taé rhely-szolgaé ltatoé koö zoö tti megaé llapodaé s megszuő neé seé ig, vagy az eé rintettnek a
taé rhely-szolgaé ltatoé feleé inteé zett toö rleé si keé relmeé ig tart az adatkezeleé s.
7. Az adatfeldolgozaé s jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdeé s c) eé s f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgaé ltataé sok, valamint az informaé cioé s
taé rsadalommal oö sszefuö ggoő szolgaé ltataé sok egyes keé rdeé seiroő l szoé loé 2001. eé vi CVIII.
toö rveé ny 13/A. § (3) bekezdeé se.
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Egyéb adatfeldolgozók:
Chat szolgaé ltataé s:
https://chatfuel.com/
555 De Haro Street, San Francisco, CA 94107
A laé togataé sok nyomon koö veteé se:
Hotjar Ltd
Level 2, St Julians Business Centre
3, Elia Zammit Street
St Julians STJ 3155, Malta, Europe
+1 (855) 464-6788
support@hotjar.com
A feliratkozaé s:
Webshop Marketing Kereskedelmi eé s Szolgaé ltatoé Korlaé tolt Feleloő sseé guő Taé rsasaé g
4028 Debrecen, Kassai ué t 129.
Ceé gjegyzeé kszaé m: 09-09-024017
Adoé szaé m: 24201243-2-09
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COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1.

Az adatkezeleé s teé nye, a kezelt adatok koö re: Egyedi azonosíétoé szaé m, daé tumok,
idoő pontok

2.

Az eé rintettek koö re: A weboldalt laé togatoé valamennyi eé rintett.

3.

Az adatkezeleé s ceé lja: A felhasznaé loé k azonosíétaé sa eé s a laé togatoé k nyomon koö veteé se.

4.

Az adatkezeleé s idoő tartama, az adatok toö rleé seé nek hataé rideje:

Süti típusa

Munkamenet
suö tik (session)

Adatkezelés
jogalapja
Az elektronikus
kereskedelmi
szolgaé ltataé sok,
valamint az
informaé cioé s
taé rsadalmi
szolgaé ltataé sok egyes
keé rdeé seiroő l szoé loé
2001. CVIII. toö rveé ny
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdeé se

Adatkezelés
időtartama

Kezelt adatkör

A vonatkozoé
laé togatoé i
munkamenet
lezaé raé saé ig tartoé
idoő szak

connect.sid

5.

Az adatok megismereé seé re jogosult lehetseé ges adatkezeloő k szemeé lye: A cookie-k
hasznaé lataé val nem kezel szemeé lyes adatokat az adatkezeloő .

6.

Az eé rintettek adatkezeleé ssel kapcsolatos jogainak ismerteteé se: Az eé rintettnek
lehetoő seé guö k van a cookie-kat toö roö lni a boö ngeé szoő k Eszkoö zoö k/Beaé llíétaé sok menuö jeé ben
aé ltalaé ban az Adatveé delem menuö pont beaé llíétaé sai alatt.

7.

Az adatkezeleé s jogalapja: Az eé rintettoő l hozzaé jaé rulaé s nem szuö kseé ges, amennyiben a
cookie-k hasznaé lataé nak kizaé roé lagos ceé lja az elektronikus híérkoö zloő haé loé zaton
keresztuö l toö rteé noő koö zleé stovaé bbíétaé s vagy arra az eloő fizetoő vagy felhasznaé loé aé ltal
kifejezetten keé rt, az informaé cioé s taé rsadalommal oö sszefuö ggoő szolgaé ltataé s nyué jtaé saé hoz
a szolgaé ltatoé nak felteé tlenuö l szuö kseé ge van.
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GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1.

A „Google AdWords” nevuő online reklaé mprogramot hasznaé lja az adatkezeloő , tovaé bbaé
annak keretein beluö l igeé nybe veszi a Google konverzioé koö vetoő szolgaé ltataé saé t. A
Google konverzioé koö veteé s a Google Inc. elemzoő szolgaé ltataé sa (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.

Amikor Felhasznaé loé egy weboldalt Google-hirdeteé s aé ltal eé r el, akkor egy a
konverzioé koö veteé shez szuö kseé ges cookie keruö l a szaé míétoé geé peé re. Ezeknek a cookieknak az eé rveé nyesseé ge korlaé tozott, eé s nem tartalmaznak semmilyen szemeé lyes
adatot, íégy a Felhasznaé loé nem is azonosíéthatoé aé ltaluk.

3.

Amikor a Felhasznaé loé a weboldal bizonyos oldalait boö ngeé szi, eé s a cookie meé g nem
jaé rt le, akkor a Google eé s az adatkezeloő is laé thatja, hogy Felhasznaé loé a hirdeteé sre
kattintott.

4.

Minden Google AdWords uö gyfeé l maé sik cookie-t kap, íégy azokat az AdWords
uö gyfeleinek weboldalain keresztuö l nem lehet nyomon koö vetni.

5.

Az informaé cioé k – melyeket a konverzioé koö vetoő cookie-k segíétseé geé vel szereztek – azt a
ceé lt szolgaé ljaé k, hogy az AdWords konverzioé koö veteé st vaé lasztoé uö gyfeleinek szaé maé ra
konverzioé s statisztikaé kat keé szíétsenek. Az uö gyfelek íégy taé jeé kozoé dnak a hirdeteé suö kre
kattintoé eé s konverzioé koö vetoő cíémkeé vel ellaé tott oldalra tovaé bbíétott felhasznaé loé k
szaé maé roé l. Azonban olyan informaé cioé khoz nem jutnak hozzaé , melyekkel baé rmelyik
felhasznaé loé t azonosíétani lehetne.

6.

Ha nem szeretne reé szt venni a konverzioé koö veteé sben, akkor ezt elutasíéthatja azaé ltal,
hogy boö ngeé szoő jeé ben letiltja a cookie-k telepíéteé seé nek lehetoő seé geé t. Ezutaé n ÓÖ n nem fog
szerepelni a konverzioé koö veteé si statisztikaé kban.

7.

Tovaé bbi informaé cioé valamint a Google adatveé delmi nyilatkozata az alaé bbi oldalon
eé rhetoő el: www.google.de/policies/privacy/
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A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazaé st hasznaé lja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemzoő szolgaé ltataé sa. A Google Analytics ué gynevezett „cookie-kat”,
szoö vegfaé jlokat hasznaé l, amelyeket a szaé míétoé geé peé re mentenek, íégy eloő segíétik
Felhasznaé loé aé ltal laé togatott weblap hasznaé lataé nak elemzeé seé t.

2.

A Felhasznaé loé aé ltal hasznaé lt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal leé trehozott
informaé cioé k rendszerint a Google egyik USA-beli szervereé re keruö lnek eé s taé roloé dnak.
Az IP-anonimizaé laé s weboldali aktivaé laé saé val a Google a Felhasznaé loé IP-cíémeé t az
Euroé pai Unioé tagaé llamain beluö l vagy az Euroé pai Gazdasaé gi Teé rseé groő l szoé loé
megaé llapodaé sban reé szes maé s aé llamokban eloő zoő leg megroö vidíéti.

3.

A teljes IP-cíémnek a Google USA-ban leé voő szervereé re toö rteé noő tovaé bbíétaé saé ra eé s ottani
leroö vidíéteé seé re csak kiveé teles esetekben keruö l sor. Eme weboldal uö zemeltetoő jeé nek
megbíézaé saé boé l a Google ezeket az informaé cioé kat arra fogja hasznaé lni, hogy
kieé rteé kelje, hogyan hasznaé lta a Felhasznaé loé a honlapot, tovaé bbaé , hogy a weboldal
uö zemeltetoő jeé nek a honlap aktivitaé saé val oö sszefuö ggoő jelenteé seket keé szíétsen, valamint,
hogy a weboldal- eé s az internethasznaé lattal kapcsolatos tovaé bbi szolgaé ltataé sokat
teljesíétsen.

4.

A Google Analytics keretein beluö l a Felhasznaé loé boö ngeé szoő je aé ltal tovaé bbíétott IP-cíémet
nem vezeti oö ssze a Google maé s adataival. A cookie-k taé rolaé saé t a Felhasznaé loé a
boö ngeé szoő jeé nek megfeleloő beaé llíétaé saé val megakadaé lyozhatja, azonban felhíévjuk
figyelmeé t, hogy ebben az esetben eloő fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkcioé ja lesz teljes koö ruő en hasznaé lhatoé . Megakadaé lyozhatja tovaé bbaé , hogy a Google
gyuő jtse eé s feldolgozza a cookie-k aé ltali, a Felhasznaé loé weboldalhasznaé lattal
kapcsolatos adatait (beleeé rtve az IP-cíémet is), ha letoö lti eé s telepíéti a koö vetkezoő linken
eleé rhetoő boö ngeé szoő plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
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HÍRLEVÉL , DM TEVÉKENYSÉG
1.

A gazdasaé gi reklaé mteveé kenyseé g alapvetoő felteé teleiroő l eé s egyes korlaé tairoé l szoé loé
2008. eé vi XLVIII. toö rveé ny 6. §-a eé rtelmeé ben Felhasznaé loé eloő zetesen eé s kifejezetten
hozzaé jaé rulhat ahhoz, hogy Szolgaé ltatoé reklaé majaé nlataival, egyeé b kuö ldemeé nyeivel a
regisztraé cioé kor megadott eleé rhetoő seé gein megkeresse.

2.

Tovaé bbaé UÖ gyfeé l a jelen taé jeé koztatoé rendelkezeé seit szem eloő tt tartva hozzaé jaé rulhat
ahhoz, hogy Szolgaé ltatoé a reklaé majaé nlatok kuö ldeé seé hez szuö kseé ges szemeé lyes adatait
kezelje.

3.

Szolgaé ltatoé nem kuö ld keé retlen reklaé muö zenetet, eé s Felhasznaé loé korlaé tozaé s eé s
indokolaé s neé lkuö l, ingyenesen leiratkozhat az ajaé nlatok kuö ldeé seé roő l. Ebben az esetben
Szolgaé ltatoé minden - a reklaé muö zenetek kuö ldeé seé hez szuö kseé ges - szemeé lyes adataé t
toö rli nyilvaé ntartaé saé boé l eé s tovaé bbi reklaé majaé nlataival nem keresi meg a Felhasznaé loé t.
Felhasznaé loé a reklaé mokroé l leiratkozhat az uö zenetben leé voő linkre kattintva.

4. Az adatgyuő jteé s teé nye, a kezelt adatok koö re eé s az adatkezelés célja:
Személyes adat
Neé v, e-mail cíém.

Az adatkezelés célja
Azonosíétaé s, a híérleveé lre valoé feliratkozaé s
lehetoő veé teé tele.
Technikai muő velet veé grehajtaé sa.
Technikai muő velet veé grehajtaé sa.

A feliratkozaé s idoő pontja
A feliratkozaé s kori IP cíém
5.

Az eé rintettek koö re: A híérleveé lre feliratkozoé valamennyi eé rintett.

6.

Az adatkezeleé s ceé lja: reklaé mot tartalmazoé elektronikus uö zenetek (e-mail, sms, push
uö zenet) kuö ldeé se az eé rintett reé szeé re, taé jeé koztataé s nyué jtaé sa az aktuaé lis informaé cioé kroé l,
termeé kekroő l, akcioé kroé l, ué j funkcioé kroé l stb.

7.

Az adatkezeleé s idoő tartama, az adatok toö rleé seé nek hataé rideje: a hozzaé jaé ruloé
nyilatkozat visszavonaé saé ig, azaz a leiratkozaé sig tart az adatkezeleé s.

8.

Az adatkezeleé s soraé n igeé nybe vett adatfeldolgozoé k:
https://e-pingvin.hu/
Ixor.hu Kft.
1068 Budapest, Kiraé ly u. 110.
Adoé szaé m: 14119125-2-42
Adatkezeleé si azonosíétoé : NAIH-80186/2014.
https://www.mailerlite.com
UAB "MailerLite"
Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania
Registration: 302942057
VAT code: LT100007448516
10
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Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A szemeé lyes adatokat az adatkezeloő sales eé s
marketing munkataé rsai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartaé saé val.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:




Az eé rintett keé relmezheti az adatkezeloő toő l a raé vonatkozoé szemeé lyes adatokhoz
valoé hozzaé feé reé st, azok helyesbíéteé seé t, toö rleé seé t vagy kezeleé seé nek korlaé tozaé saé t, eé s
tiltakozhat az ilyen szemeé lyes adatok kezeleé se ellen, valamint
az eé rintettnek joga van az adathordozhatoé saé ghoz, tovaé bbaé a hozzaé jaé rulaé s
baé rmely idoő pontban toö rteé noő visszavonaé saé hoz.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai ué ton a 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209. cíémen,
- e-mail ué tjaé n az info@hotelkuponok.hu e-mail cíémen,
12. Az eé rintett baé rmikor, ingyenesen leiratkozhat a híérleveé lroő l.
13. Az adatkezelés jogalapja: az eé rintett hozzaé jaé rulaé sa, 6. cikk (1) bekezdeé s a) eé s f)
pontja, eé s a gazdasaé gi reklaé mteveé kenyseé g alapvetoő felteé teleiroő l eé s egyes korlaé tairoé l
szoé loé 2008. eé vi XLVIII. toö rveé ny 6. § (5) bekezdeé se:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a
náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes
hozzájárulásával adható át.

14. Taé jeé koztatjuk, hogy




az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
köteles a szemeé lyes adatokat megadni, ha híérlevelet szeretne kapni toő luö nk.
az adatszolgaé ltataé s elmaradaé sa azzal a következményekkel jaé r, hogy nem
tudunk ÓÖ nnek híérlevelet kuö ldeni.
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KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az
adatgyuő jteé s
teé nye,
a
kezelt
adatok
koö re:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. koö zoö sseé gi oldalakon
regisztraé lt neve, illetve a felhasznaé loé nyilvaé nos profilkeé pe.
2. Az
eé rintettek
koö re:
Valamennyi
eé rintett,
aki
regisztraé lt
a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. koö zoö sseé gi oldalakon,
eé s „laé jkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyuő jteé s ceé lja: A koö zoö sseé gi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termeé keinek, akcioé inak vagy magaé nak a weboldalnak a megosztaé sa, illetve
„laé jkolaé sa”, neé pszeruő síéteé se.
4. Az adatkezeleé s idoő tartama, az adatok toö rleé seé nek hataé rideje, az adatok
megismereé seé re jogosult lehetseé ges adatkezeloő k szemeé lye eé s az eé rintettek
adatkezeleé ssel kapcsolatos jogainak ismerteteé se: Az adatok forraé saé roé l, azok
kezeleé seé roő l, illetve az aé tadaé s moé djaé roé l, eé s jogalapjaé roé l az adott koö zoö sseé gi oldalon
taé jeé kozoé dhat az eé rintett. Az adatkezeleé s a koö zoö sseé gi oldalakon valoé sul meg, íégy az
adatkezeleé s idoő tartamaé ra, moé djaé ra, illetve az adatok toö rleé si eé s moé dosíétaé si
lehetoő seé geire az adott koö zoö sseé gi oldal szabaé lyozaé sa vonatkozik.
5. Az adatkezeleé s jogalapja: az eé rintett oö nkeé ntes hozzaé jaé rulaé sa szemeé lyes adatai
kezeleé seé hez a koö zoö sseé gi oldalakon.
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ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1.

Amennyiben az adatkezeloő szolgaé ltataé saink igeé nybeveé tele soraé n keé rdeé s meruö lne fel,
esetleg probleé maé ja lenne az eé rintettnek, a honlapon megadott moé dokon (telefon, email, koö zoö sseé gi oldalak stb.) kapcsolatba leé phet az adatkezeloő vel.

2.

Adatkezeloő a beeé rkezett e-maileket, uö zeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az eé rdekloő doő neveé vel eé s e-mail cíémeé vel, valamint maé s, oö nkeé nt
megadott szemeé lyes adataé val egyuö tt, az adatkoö zleé stoő l szaé míétott legfeljebb 2 eé v
eltelteé vel toö rli.

3.

E taé jeé koztatoé ban fel nem sorolt adatkezeleé sekroő l az adat felveé telekor adunk
taé jeé koztataé st.

4.

Kiveé teles hatoé saé gi megkereseé sre, illetoő leg jogszabaé ly felhatalmazaé sa alapjaé n maé s
szervek megkereseé se eseteé n a Szolgaé ltatoé koö teles taé jeé koztataé s adaé saé ra, adatok
koö zleé seé re, aé tadaé saé ra, illetoő leg iratok rendelkezeé sre bocsaé taé saé ra.

5.

A Szolgaé ltatoé ezen esetekben a megkeresoő reé szeé re – amennyiben az a pontos ceé lt eé s
az adatok koö reé t megjeloö lte – szemeé lyes adatot csak annyit eé s olyan meé rteé kben ad ki,
amely a megkereseé s ceé ljaé nak megvaloé síétaé saé hoz elengedhetetlenuö l szuö kseé ges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
ÓÖ n jogosult arra, hogy az adatkezeloő toő l visszajelzeé st kapjon arra vonatkozoé an, hogy
szemeé lyes adatainak kezeleé se folyamatban van-e, eé s ha ilyen adatkezeleé s folyamatban
van, jogosult arra, hogy a szemeé lyes adatokhoz eé s a rendeletben felsorolt
informaé cioé khoz hozzaé feé reé st kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
ÓÖ n jogosult arra, hogy keé reé seé re az adatkezeloő indokolatlan keé sedelem neé lkuö l helyesbíétse
az ÓÖ nre vonatkozoé pontatlan szemeé lyes adatokat. Figyelembe veé ve az adatkezeleé s ceé ljaé t,
ÓÖ n jogosult arra, hogy keé rje a hiaé nyos szemeé lyes adatok – egyebek mellett kiegeé szíétoő
nyilatkozat ué tjaé n toö rteé noő – kiegeé szíéteé seé t.
3. A törléshez való jog
ÓÖ n jogosult arra, hogy keé reé seé re az adatkezeloő indokolatlan keé sedelem neé lkuö l toö roö lje az
ÓÖ nre vonatkozoé szemeé lyes adatokat, az adatkezeloő pedig koö teles arra, hogy ÓÖ nre
vonatkozoé szemeé lyes adatokat indokolatlan keé sedelem neé lkuö l toö roö lje meghataé rozott
felteé telek eseteé n.
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4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezeloő nyilvaé nossaé gra hozta a szemeé lyes adatot, eé s azt toö roö lni koö teles, az
eleé rhetoő technoloé gia eé s a megvaloé síétaé s koö ltseé geinek figyelembeveé teleé vel megteszi az
eé sszeruő en elvaé rhatoé leé peé seket – ideeé rtve technikai inteé zkedeé seket – annak eé rdekeé ben,
hogy taé jeé koztassa az adatokat kezeloő adatkezeloő ket, hogy ÓÖ n keé relmezte a szoé ban forgoé
szemeé lyes adatokra mutatoé linkek vagy e szemeé lyes adatok maé solataé nak, illetve
maé sodpeé ldaé nyaé nak toö rleé seé t.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
ÓÖ n jogosult arra, hogy keé reé seé re az adatkezeloő korlaé tozza az adatkezeleé st, ha az alaé bbi
felteé telek valamelyike teljesuö l:
 ÓÖ n vitatja a szemeé lyes adatok pontossaé gaé t, ez esetben a korlaé tozaé s arra az
idoő tartamra vonatkozik, amely lehetoő veé teszi, hogy az adatkezeloő ellenoő rizze a
szemeé lyes adatok pontossaé gaé t;
 az adatkezeleé s jogellenes, eé s ÓÖ n ellenzi az adatok toö rleé seé t, eé s ehelyett keé ri azok
felhasznaé laé saé nak korlaé tozaé saé t;
 az adatkezeloő nek maé r nincs szuö kseé ge a szemeé lyes adatokra adatkezeleé s ceé ljaé boé l,
de ÓÖ n igeé nyli azokat jogi igeé nyek eloő terjeszteé seé hez, eé rveé nyesíéteé seé hez vagy
veé delmeé hez;
 ÓÖ n tiltakozott az adatkezeleé s ellen; ez esetben a korlaé tozaé s arra az idoő tartamra
vonatkozik, amíég megaé llapíétaé sra nem keruö l, hogy az adatkezeloő jogos indokai
elsoő bbseé get eé lveznek-e ÓÖ n jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
ÓÖ n jogosult arra, hogy az ÓÖ nre vonatkozoé , ÓÖ n aé ltal egy adatkezeloő rendelkezeé seé re
bocsaé tott szemeé lyes adatokat tagolt, szeé les koö rben hasznaé lt, geé ppel olvashatoé
formaé tumban megkapja, tovaé bbaé jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy maé sik
adatkezeloő nek tovaé bbíétsa aneé lkuö l, hogy ezt akadaé lyoznaé az az adatkezeloő , amelynek a
szemeé lyes adatokat a rendelkezeé seé re bocsaé totta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
ÓÖ n jogosult arra, hogy a sajaé t helyzeteé vel kapcsolatos okokboé l baé rmikor tiltakozzon
szemeé lyes adatainak a (...) kezeleé se ellen, ideeé rtve az emlíétett rendelkezeé seken alapuloé
profilalkotaé st is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a szemeé lyes adatok kezeleé se koö zvetlen uö zletszerzeé s eé rdekeé ben toö rteé nik, ÓÖ n jogosult
arra, hogy baé rmikor tiltakozzon az ÓÖ nre vonatkozoé szemeé lyes adatok e ceé lboé l toö rteé noő
kezeleé se ellen, ideeé rtve a profilalkotaé st is, amennyiben az a koö zvetlen uö zletszerzeé shez
kapcsoloé dik. Ha ÓÖ n tiltakozik a szemeé lyes adatok koö zvetlen uö zletszerzeé s eé rdekeé ben
toö rteé noő kezeleé se ellen, akkor a szemeé lyes adatok a tovaé bbiakban e ceé lboé l nem
kezelhetoő k.
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9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
ÓÖ n jogosult arra, hogy ne terjedjen ki ÓÖ nre az olyan, kizaé roé lag automatizaé lt
adatkezeleé sen – ideeé rtve a profilalkotaé st is – alapuloé doö nteé s hataé lya, amely raé neé zve
joghataé ssal jaé rna vagy oő t hasonloé keé ppen jelentoő s meé rteé kben eé rinteneé .
Az eloő zoő bekezdeé s nem alkalmazandoé abban az esetben, ha a doö nteé s:
 ÓÖ n eé s az adatkezeloő koö zoö tti szerzoő deé s megkoö teé se vagy teljesíéteé se eé rdekeé ben
szuö kseé ges;
 meghozatalaé t az adatkezeloő re alkalmazandoé olyan unioé s vagy tagaé llami jog teszi
lehetoő veé , amely ÓÖ n jogainak eé s szabadsaé gainak, valamint jogos eé rdekeinek
veé delmeé t szolgaé loé megfeleloő inteé zkedeé seket is megaé llapíét; vagy
 ÓÖ n kifejezett hozzaé jaé rulaé saé n alapul.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezeloő indokolatlan keé sedelem neé lkuö l, de mindenfeé lekeé ppen a keé relem
beeé rkezeé seé toő l szaé míétott 1 hónapon belül taé jeé koztatja ÓÖ nt a fenti keé relmek nyomaé n
hozott inteé zkedeé sekroő l.
Szuö kseé g eseteé n ez 2 hónappal meghosszabbítható. A hataé ridoő meghosszabbíétaé saé roé l az
adatkezeloő a keé sedelem okainak megjeloö leé seé vel a keé relem keé zhezveé teleé toő l szaé míétott 1
hónapon belül taé jeé koztatja ÓÖ nt.
Ha az adatkezeloő nem tesz inteé zkedeé seket ÓÖ n keé relme nyomaé n, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arroé l, hogy ÓÖ n panaszt nyué jthat be
valamely feluö gyeleti hatoé saé gnaé l, eé s eé lhet bíéroé saé gi jogorvoslati jogaé val.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezeloő eé s az adatfeldolgozoé a tudomaé ny eé s technoloé gia aé llaé sa eé s a megvaloé síétaé s
koö ltseé gei, tovaé bbaé az adatkezeleé s jellege, hatoé koö re, koö ruö lmeé nyei eé s ceé ljai, valamint a
termeé szetes szemeé lyek jogaira eé s szabadsaé gaira jelentett, vaé ltozoé valoé szíénuő seé guő eé s
sué lyossaé gué kockaé zat figyelembeveé teleé vel megfeleloő technikai eé s szervezeé si
inteé zkedeé seket hajt veé gre annak eé rdekeé ben, hogy a kockaé zat meé rteé keé nek megfeleloő
szintuő adatbiztonsaé got garantaé lja, ideeé rtve, toö bbek koö zoö tt, adott esetben:
a) a szemeé lyes adatok aé lnevesíéteé seé t eé s titkosíétaé saé t;
b) a szemeé lyes adatok kezeleé seé re hasznaé lt rendszerek eé s szolgaé ltataé sok folyamatos
bizalmas jellegeé nek biztosíétaé saé t, integritaé saé t, rendelkezeé sre aé llaé saé t eé s ellenaé lloé
keé pesseé geé t;
c) fizikai vagy muő szaki incidens eseteé n az arra valoé keé pesseé get, hogy a szemeé lyes
adatokhoz valoé hozzaé feé reé st eé s az adatok rendelkezeé sre aé llaé saé t kelloő idoő ben vissza
lehet aé llíétani;
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d) az adatkezeleé s biztonsaé gaé nak garantaé laé saé ra hozott technikai eé s szervezeé si
inteé zkedeé sek hateé konysaé gaé nak rendszeres teszteleé seé re, felmeé reé seé re eé s
eé rteé keleé seé re szolgaé loé eljaé raé st.
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatveé delmi incidens valoé szíénuő síéthetoő en magas kockaé zattal jaé r a termeé szetes
szemeé lyek jogaira eé s szabadsaé gaira neé zve, az adatkezeloő indokolatlan keé sedelem neé lkuö l
taé jeé koztatja az eé rintettet az adatveé delmi incidensroő l.
Az eé rintett reé szeé re adott taé jeé koztataé sban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatveé delmi incidens jellegeé t, eé s koö zoö lni kell az adatveé delmi tisztviseloő vagy a tovaé bbi
taé jeé koztataé st nyué jtoé egyeé b kapcsolattartoé neveé t eé s eleé rhetoő seé geit; ismertetni kell az
adatveé delmi incidensboő l eredoő , valoé szíénuő síéthetoő koö vetkezmeé nyeket; ismertetni kell az
adatkezeloő aé ltal az adatveé delmi incidens orvoslaé saé ra tett vagy tervezett inteé zkedeé seket,
beleeé rtve adott esetben az adatveé delmi incidensboő l eredoő esetleges haé traé nyos
koö vetkezmeé nyek enyhíéteé seé t ceé lzoé inteé zkedeé seket.
Az eé rintettet nem kell taé jeé koztatni, ha a koö vetkezoő felteé telek baé rmelyike teljesuö l:
 az adatkezeloő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, eé s ezeket az inteé zkedeé seket az adatveé delmi incidens aé ltal eé rintett
adatok tekinteteé ben alkalmaztaé k, kuö loö noö sen azokat az inteé zkedeé seket – mint
peé ldaé ul a titkosíétaé s alkalmazaé sa –, amelyek a szemeé lyes adatokhoz valoé
hozzaé feé reé sre fel nem jogosíétott szemeé lyek szaé maé ra értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
 az adatkezeloő az adatveé delmi incidenst koö vetoő en olyan tovaé bbi inteé zkedeé seket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a taé jeé koztataé s aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
eé rintetteket nyilvaé nosan koö zzeé tett informaé cioé k ué tjaé n kell taé jeé koztatni, vagy olyan
hasonloé inteé zkedeé st kell hozni, amely biztosíétja az eé rintettek hasonloé an hateé kony
taé jeé koztataé saé t.
Ha az adatkezeloő meé g nem eé rtesíétette az eé rintettet az adatveé delmi incidensroő l, a
feluö gyeleti hatoé saé g, miutaé n meé rlegelte, hogy az adatveé delmi incidens valoé szíénuő síéthetoő en
magas kockaé zattal jaé r-e, elrendelheti az eé rintett taé jeé koztataé saé t.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatveé delmi incidenst az adatkezeloő indokolatlan keé sedelem neé lkuö l, eé s ha lehetseé ges,
legkeé soő bb 72 oé raé val azutaé n, hogy az adatveé delmi incidens a tudomaé saé ra jutott, bejelenti
az 55. cikk alapjaé n illeteé kes feluö gyeleti hatoé saé gnak, kiveé ve, ha az adatveé delmi incidens
valoé szíénuő síéthetoő en nem jaé r kockaé zattal a termeé szetes szemeé lyek jogaira eé s
szabadsaé gaira neé zve. Ha a bejelenteé s nem toö rteé nik meg 72 oé raé n beluö l, melleé kelni kell
hozzaé a keé sedelem igazolaé saé ra szolgaé loé indokokat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezeloő esetleges jogseé rteé se ellen panasszal a Nemzeti Adatveé delmi eé s
Informaé cioé szabadsaé g Hatoé saé gnaé l lehet eé lni:
Nemzeti Adatveé delmi eé s Informaé cioé szabadsaé g Hatoé saé g
1125 Budapest, Szilaé gyi Erzseé bet fasor 22/C.
Levelezeé si cíém: 1530 Budapest, Postafioé k: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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ZÁRSZÓ
A taé jeé koztatoé elkeé szíéteé se soraé n figyelemmel voltunk az alaé bbi jogszabaé lyokra:
-

-

A termeé szetes szemeé lyeknek a szemeé lyes adatok kezeleé se tekinteteé ben toö rteé noő
veé delmeé roő l eé s az ilyen adatok szabad aé ramlaé saé roé l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataé lyon kíévuö l helyezeé seé roő l (aé ltalaé nos adatveé delmi rendelet) AZ EURÓÓ PAI
PARLAMENT EÓ S A TANAÓ CS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aé prilis 27.)
2011. eé vi CXII. toö rveé ny – az informaé cioé s oö nrendelkezeé si jogroé l eé s az
informaé cioé szabadsaé groé l (a tovaé bbiakban: Infotv.)
2001. eé vi CVIII. toö rveé ny – az elektronikus kereskedelmi szolgaé ltataé sok, valamint az
informaé cioé s taé rsadalommal oö sszefuö ggoő szolgaé ltataé sok egyes keé rdeé seiroő l (foő keé pp a
13/A. §-a)
2008. eé vi XLVII. toö rveé ny – a fogyasztoé kkal szembeni tisztesseé gtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmaé roé l;
2008. eé vi XLVIII. toö rveé ny – a gazdasaé gi reklaé mteveé kenyseé g alapvetoő felteé teleiroő l eé s
egyes korlaé tairoé l (kuö loö noö sen a 6.§-a)
2005. eé vi XC. toö rveé ny az elektronikus informaé cioé szabadsaé groé l
2003. eé vi C. toö rveé ny az elektronikus híérkoö zleé sroő l (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. veé lemeé ny a viselkedeé salapué online reklaé m bevaé lt gyakorlataé ra
vonatkozoé EASA/IAB-ajaé nlaé sroé l
A Nemzeti Adatveé delmi eé s Informaé cioé szabadsaé g Hatoé saé g ajaé nlaé sa az eloő zetes
taé jeé koztataé s adatveé delmi koö vetelmeé nyeiroő l
Az Euroé pai Parlament eé s a Tanaé cs (EU) 2016/679 rendelete (2016. aé prilis 27.) a
termeé szetes szemeé lyeknek a szemeé lyes adatok kezeleé se tekinteteé ben toö rteé noő
veé delmeé roő l eé s az ilyen adatok szabad aé ramlaé saé roé l, valamint a 95/46/EK rendelet
hataé lyon kíévuö l helyezeé seé roő l
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