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2., Fogalmi meghatározások














„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely
információ, pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó adat
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége pl.: gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, elemzésére, előrejelzésére használják pl.: a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz
kapcsolódó jellemzők
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (szerződés
alapján)
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez

3., A kezelt adatok köre és célja
A Weboldalon történő
személyek jogosultak.

adatmegadásra kizárólag

16.

életévüket

betöltött

Célok ás adatok:


a., Kapcsolatfelvétel: A weboldalon elérhető űrlapon a Kapcsolatok menüpont
alatt a felhasználónak lehetősége van a megadott email címen és telefonszámon
keresztül felvenni a kapcsolatot a céggel, annak érdekében , hogy tájékoztatást
kapjon szolgáltatásunkról.
o Ehhez a következő adatokra van szükség:
 teljes név
 e-mail cím
 telefonszám
 üzenet, kérdés
Személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatok tárolásának időtartama: a levél beérkezését követő 28 napig vagy addig
ameddig a felhasználó vissza nem vonja a hozzájárulását. Kettő közül a
hamarabbi időpont érvényes.



b., Cookie kezelés: A weboldal zavartalan működése érdekében hatékony és
modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás. Többféle cookie típus
létezik és nélkülük a weboldal nem a felhasználó által megszokott módon
működne. A cookie az oldal látogatásakor helyeződik el a felhasználó
böngészőjében.
További információt a „Cookie Szabályzatban” találsz.
http://mediasales.hu/images/MS_Cookie_szabalyzat.pdf
Személyes adatok kezelésének jogalapja: jogos érdek vagy az érintett
hozzájárulása
Adatok tárolásának időtartama: a cookie típusától függ

4,, Címzettek megnevezése
A weboldal látogatóinak adatát semmilyen Adatfeldolgozónak illetve Adatkezelőnek
nem adjuk tovább. A kezelt személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon
munkavállalói férhetnek hozzá, akik a beérkező érdeklődő levelekkel illetve a cookie-k
kezelésével foglalkoznak. Az Adatkezelő munkavállalói az adatkezelés kapcsán
titoktartási kötelezettséget vállalnak.
5., Felhasználó jogai
A weboldal látogatójának joga van díjmentesen személyes adatairól tájékoztatást kérni.
Adatkezelő a weboldal látogató kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatara
vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, amennyiben igen, akkor hozzáférést
ad számára a személyes adatokhoz, ha a weboldal látogatója igazolni tudja

személyazonosságát. A felhasználó ezek után kérheti személyes adatainak helyesbítését,
törlését.
A felhasználó személyes adataival kapcsolatban az 1. pontban megadott email címen
vagy levelezési címen tud tájékoztatást kérni.
7., Törléssel kapcsolatos előirányzatok
Törlés lehetséges esetei:





A személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amiből gyűjtötték
A felhasználó visszavonja az adatkelezés alapját képező hozzájárulását
A felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen
Adatkezelő jogellenesen kezelte a személyes adatokat

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjen. Amennyiben a felhasználó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem
felel meg, úgy kérjük, írjon az info@mediasales.hu email címre, vagy 1134 Budapest
Angyalföldi út 5/B postai címre.
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez
való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező
szerveknél, mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH,
Posta cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Telefonszám: +36 1 391-1400) vagy az illetékes bíróságnál.
8., Az adatok kezelésének és szervezési intézkedések általános leírása
Az Adatkezelő a tudomány és technológia jelenlegi állása szerint megtesz minden tőle
telhetőt, hogy a felhasználó érdekében garantálja a személyes adatok adatbiztonságát.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne
férhessenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint ne
módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében,
hogy az adatok véletlenül se sérüljenek meg.
Azonban ha az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes
adatokkal kapcsolatban jogellenességet állapít meg, akkor ezt az adatvédelmi incidenst
72 órán belül jelenteni kell a Hatóságok felé, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

