NORD MÉDIA BT.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Nord Média Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) által
végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő által nyújtott internetes publikációs és hírlevél-szolgáltatás igénybevételét és videó
felvételeit megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési
elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő a hataratkelo.com honlapra regisztráló, valamint a Nord Media Bt. által szervezett rendezvényeken
részt vevő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik.
1. Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Nord Média Bt.
Adatkezelő elérhetősége: 1044, Budapest, Szilaspatak sor 44/c
Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Csák Gyula
Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: hataratkelo@hotmail.com
2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az ügyfél részére információs
szolgáltatást, videó anyagaiban történő megjelenést, illetve a hataratkelo.com weboldalhoz tartalmához kapcsolódó
közvetlen üzletszerzési tevékenységet és publikációs lehetőséget csak abban az esetben tud nyújtani, amennyiben az
ügyfél, mint a személyes adat jogosultja a hataratkelo.com honlapon regisztrál, illetve a rendezvényeken az erre
rendszeresített nyomtatványon feliratkozik és megadott személyes adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és
kezeléséhez hozzájárul.
3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát a hataratkelo.com honlapon elektronikus formában közzéteszi. Amennyiben
a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési
Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési
címre.
4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
célja: (I) hírlevél-szolgáltatás nyújtása, (II)videó anyagokban és szöveges publikációs felületen történő megjelenés,
illetve (III) közvetlen üzletszerzés.
jogalapja: ügyfél hozzájárulása.
terjedelme: ügyfél családi és utóneve; email címe; rendezvények esetén aláírása.
5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, amennyiben az adattovábbítást
jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja. További kivételt képez,
hogy az adatokat kizárólag a felhasználó által leadott adatokat esemény regisztráció és email hírlevél küldése céljából az
adatkezelő a következő feleknek átadja:
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
A felhasználói adatok kezelése az Adatkezelők saját adatkezelési szabályzata szerint történik.
6. Igénybe vett adatfeldolgozók:
Tárhely-szolgáltató: BC.HU Informatikai Kft.
Cégjegyzék száma: 01-09-982675
Adószáma: 23882991-2-42
Székhelye: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.
Telefonszám: +36-20-220-4000
Elérhetőség: admin@bc.hu
•
•
•
•

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, illetve a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel
megvalósíthatóvá tétele.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás
megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

•

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.
§ (3) bekezdése.

7. Az ügyfél a hataratkelo.com weboldalra és a rendezvényekre történő internetes regisztráció során, illetve a rendezvényeken
az rendszeresített papír alapú nyomtatvány hozzájárulási nyilatkozat részének aláírásával kifejezetten elismeri, hogy az
Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját, az Adatkezelő adatkezelésének célját, illetve az adatkezelését tényét, valamint a
megismerni és kezelni kívánt adatok körét megismerte és megértette, az elkészült anyagokban történő megjelenéseit
illető egyéb jogairól lemond, továbbá az Adatkezelő általi adatkezeléshez, illetve adatai adatfeldolgozó részére történő –
esetleges – továbbításához kifejezetten hozzájárul. Az ügyfél e nyilatkozatát az Adatkezelő önkéntesnek, konkrét
adatkezelésre vonatkozónak, megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű akaratnyilatkozatnak tekinti.
8. Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig vagy az ügyfél leiratkozási kéréséig.
9. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a
következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog.
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.
10. Jogorvoslati lehetőségek:
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő
megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat
a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül
egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a hataratkelo.com weboldalon való közzétételének napján lép hatályba.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.09.25. napjától lép hatályba.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih-hu

