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Mediaworks Hungary Zrt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
– hatályos 2019. július 1-től –

1. Bevezetés

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a  www.fiyelo.hu (továbbiakban: „Honlap”)  weboldal
használatával  együt járó  adatkezeléssel  kapcsolatos  tudnivalókról.  Adatkezelő  a  Mediaworks
Huniary Zrt.

1.1. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeies tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak
kezelésére  vonatkozóan. Személyes  adatai  megadásával  Ön  elfogadja  a  jelen  adatvédelmi
tájékoztatóban     foglalt  feltételeket.   Kérjük,  hoiy az  adatvédelmi  tájékoztatót  rendszeresen
olvassa el,  hiszen annak változásai  automatkusan alkalmazandóak az Ön által  meiadot
személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai meiadásakor méi
eiy  korábbi  adatvédelmi  tájékoztató  volt  hatályban.  Az  adatvédelmi  tájékoztató
módosítását  honlapunkon  közzétesszük,  illetve  eiyéb  módon  is  értesítjük  Önt,  atól
füiiően,  hoiy  mely  forrásból  áll  rendelkezésünkre  az  Ön  adata.  Kérjük,  hoiy  külön
fiyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit,
mert  azok lényeies rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai  kezelésére
vonatkozóan.

A Honlap használatával Ön elfoiadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foilalt feltételeket, füiietlenül atól,
hoiy  reiisztrál-e  a  Honlapon.  Ha  az  adatvédelmi  tájékoztatóban  foilaltakat  nem  foiadja  el,  kérjük,  ne
használja a Honlapot.

1.2. Jelen  adatvédelmi  tájékoztató  kizárólag  a  természetes  személy  Érintetek  személyes  adataira
vonatkozik,  tekintetel  arra,  hoiy joii  személyek,  illetve  joii  személyeknek nem minősülő  eiyéb
szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

1.3. Az adatvédelemmel kapcsolatban       az   alábbi jogszabályok       alkalmazandóak:

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi
rendelet; ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szöveiét it olvashatja: htp://eur-le..europa.eu/leial-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 Az információs önrendelkezési joiról és az információszabadsáiról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szöveiét it olvashatja: htps://net.joitar.hu/joiszabaly?docid=A1100112.Td

2. Az adatkezelő személye

Név: Mediaworks Hungary Zrt.
E-mail: adatkezeles@mediaworks.hu
Telefon: +36 1 460 2500
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Céijeiyzékszám: 01-10-047955
Adószám: 24785725-2-44

3. Alapvető információk

3.1. Ha a Mediaworks Huniary Zrt. (a továbbiakban: Mediaworks) általi adatkezelés joialapja az Érintet
önkéntes hozzájárulása, az Érintet jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban
nem érint a visszavonás előt adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének iiazolására
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vonatkozó  adatokat  a  Mediaworks  mindaddii  meiőrzi,  amíi  azt  a  hozzájárulás  bizonyíthatósáia  vaiy  a
Mediaworks más joios érdeke szükséiessé teszi.

3.2. Az Érintet felelős az általa meiadot személyes adatok valósáiáért és pontossáiáért. A Mediaworks
a közölt személyes adatok valódisáiát nem ellenőrzi.  A Mediaworks nem felelős  az Érintet által
meiadot téves vaiy valótlan adatok kezeléséért,  sem az Érintet által közölt téves vaiy valótlan
adatközlés folytán akár az Érintetet, akár harmadik személyt érő károkért. A Mediaworks nem vállal
felelősséget  azért  sem,  ha  az  Érintet cselekvőképesséie  vonatkozásában  a  Mediaworks-öt
meitévesztk.

3.3. A hozzájárulás megadása

a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő reiisztrációval vaiy a személyes adatok
eiyéb módon történő meiadásával,

b) minden    más    esetben    az    Érintet    általi    eiyéb    iiazolható    módon    (papíralapon – pl. 
nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, fa.on, kép- és/vaiy hanifelvétellel stb.)

történik.

3.4. Cselekvőképtelen, 14 év alat kiskorú Érintet esetén csak az Érintet törvényes képviselője adhat
mei személyes  adatokat  az  Érintet nevében.  Cselekvőképtelen Felhasználó  személyes  adatainak
meiadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára  van szükséi.  Az aláírt  nyilatkozatot  személyes
átadással, illetve postai úton, e-mail, vaiy fa. formájában kell eljutatni a Mediaworks részére, illetve
a nyilatkozat más iiazolható módon is meitehető (pl. kép- és/vaiy hanifelvétel).

3.5. Korlátozotan  cselekvőképes,  16.  életévét  még  be  nem  töltöt kiskorú  személyes  adatainak
kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükséi.

3.6. A 16. életévét betöltöt kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó
joinyilatkozatának  érvényesséiéhez  (azaz  a  reiisztrációhoz,  vaiy  személyes  adatai  más  módon
történő  meiadásához)  törvényes képviselőjének beleeiyezése vaiy utólaios jóváhaiyása nem
szükséies. Az ilyen Érintet az adatelvétel módjától füiiően meiadhatja az adatkezeléshez történő
hozzájárulását.

3.7. Az Érintet hozzájárulását meiadotnak kell tekinteni az Érintet közszereplése során általa közölt
vaiy nyilvánossáira hozatalra általa átadot személyes adatok tekintetében.

3.8. A  Mediaworks  a  rendelkezésére  bocsátot személyes  adatokat  –  eltérő  joiszabályi  rendelkezés
hiányában  –  csak  a  jelen  tájékoztatóban  ismertetet célok  érdekében,  a  cél  meivalósulásához
szükséies mértékben és ideii kezeli.

3.9. A Mediaworks nem véiez proflalkotást.

4. A WWW.FIGYELO.HU     INTERNETES HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS FONTOS RÉSZLETEI

a) HONLAP HASZNÁLATA, NYEREMÉNYJÁTÉKOK, PRÓBAOLVASÁS, DIREKT MARKETING, 
PANASZKEZELÉS, KOMMUNIKÁCIÓ

Érintettek a)   www.fiyelo.hu   internetes honlapot használó természetes
személyek (továbbiakban Felhasználó, Érintet)
b) Nyereményjáték: az Adatkezelő által meihirdetet nyereményjátékban 
önkéntesen részt vevő személyek. 
c) Panaszkezelés és eiyéb kommunikáció: az Adatkezelőnél panaszt tevő, 
vaiy vele bármely más célú kommunikációt folytató személyek

Adatkezelés célja
a) a Honlap által  nyújtot szoliáltatások iiénybevételének,  a Honlap

használatának biztosítása; online tartalomszoliáltatás
b) Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai kezelésének

célja a Felhasználó nyereményjátékban való részvétele, nyerés
esetén  a  nyeremények  átvételéhez  szükséies  eiyeztetés,  a
nyeremény  átvételekor  a  nyertes  Felhasználó  személyazonossáia
hitelt érdemlő iiazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé
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tétele, a nyeremény átadását követően az esetleies vitás helyzetek
tsztázása,  és  eiyes  adózási  táriyú  joiszabályokban  előírt
adatmeiőrzési kötelezetséi teljesítése

c) a Felhasználó azonosítása,  a Felhasználóval  való kapcsolatartás a
Felhasználó által iiénybe vet szoliáltatással kapcsolatban

d)  Felhasználói joiosultsáiok azonosítása
e) Felhasználó által ienerált tartalmak (pl. hozzászólás) közzétételéhez

felület (tárhely) biztosítása
f) közösséii  szoliáltatások  (kommentek,  eiyes  bloiok)  esetén  a

Felhasználók azonosíthatósáiának lehetővé tétele
i)  statsztkák, elemzések készítése
h) a  Felhasználó  külön  hozzájárulása  esetén,  közvetlen  üzletszerzési

vaiy reklám célú meikeresés
i) joisértő  vaiy  más  okból  kifoiásolható  hozzászólások,  tartalmak

moderálása, törlése
j) a törölt (kitltot) Felhasználó személyes adatait (felhasználónevét és

email  címét)  a  törlést  (kitltást)  követően abból  a  célból  kezeli  a
Szoliáltató, hoiy a Felhasználó uiyanezen adatokkal a felhasználási
feltételekben meihatározot időtartamii ne tudjon reiisztrálni

k) panaszkezelés,  amennyiben  a  Felhasználó  panasszal  fordul  az
Adatkezelőhöz

l) eiyéb,  az  Érintet által  kezdeményezet kommunikáció,  illetve
érintet kérelmek meiválaszolása

m)   Próbaolvasás lehetőséiének biztosítása. 
Kezelt adatok köre

a) a látoiatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért 
tartalom címe

b) Próbaolvasás esetén a Szoliáltató a következő személyes adatokat 
kezeli: felhasználó név, jelszó, név/céinév, e-mail cím, . 

c) A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő az alábbi adatokat 
kezelhet: kapcsolatartó személy neve, érdeklődési kör. 

d) Nyereményjáték esetén: Az adot nyereményjátéktól füiiően név, 
lakcím, e-mail cím, telefonszám.

e) nyereményjáték nyertese esetén: név, lakcím, adószám vaiy 
adóazonosító jel

f) Felhasználó által közzétet tartalmak
i) Felhasználó panasza, arra adot válasz, illetve eiyéb kommunikáció 

tartalma
h) Abban  az  esetben,  ha  a  Felhasználó  a  Honlapon  történő

hozzászóláshoz  Facebook  fókját  használja,  a  Szoliáltató  a
Felhasználó Facebook fókjának adatait nem kezeli, ezen adatokhoz
nem  fér  hozzá,  a  Felhasználó  személyes  adatait  nem  tárolja.  A
Honlapon  hozzászólás  ily  módon  történő  közzététele  esetén  a
Facebook  saját  adatvédelmi  irányelvei  az  irányadók.  Abban  az
esetben,  ha  a  Felhasználó  hozzászólás  közzétételére  használja  a
Honlapot  a  Szoliáltató  a  Facebook  fókjának  adatait  nem  kezeli,
ezen adatokat nem tárolja. 

i) a honlapon alkalmazot Cookie-k (ld. cookie tájékoztató)
 A  Mediaworks  a  testre  szabot kiszoliálás  érdekében  a

Felhasználó  számítóiépén  kis  adatcsomaiot  (ún.  „cookie”-t)
helyez el. A cookie célja a weboldal minél maiasabb színvonalú
működésének  biztosítása.  A  cookie-t  a  Felhasználó  törölhet
számítóiépéről,  valamint  böniészőjében  a  cookie-k
alkalmazását letlthatja. A cookie-k alkalmazásának tltásával a
Felhasználó tudomásul veszi, hoiy cookie nélkül az adot oldal
működése nem teljes értékű.

 A rendszerek működtetése során technikailai röizítésre kerülő
adatok:  a  Felhasználó  bejelentkező  számítóiépének  azon
adatai,  melyek  a  Szoliáltatás  iiénybevétele  során



ienerálódnak,  és  amelyeket  a  Mediaworks  rendszere  a
technikai  folyamatok  automatkus  eredményeként  röizít.  Az
automatkusan  röizítésre  kerülő  adatokat  a  rendszer  a
Felhasználó  külön  nyilatkozata  vaiy  cselekménye  nélkül  a
belépéskor, illetve kilépéskor
automatkusan naplózza.

Adatkezelés jogalapja a) A Mediaworks Személyes adatot, az alábbi eseteket kivéve,  a
Felhasználó önkéntes, előzetes, meifelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása alapján kezeli.

b) A Mediaworks a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP
címét a Szoliáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Mediaworks
joios érdekére tekintetel és a Szoliáltatás joiszerű biztosítása
miat (pl. joiellenes felhasználás ill. joiellenes tartalmak
kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül
röizít.

c) Nyereményjáték esetén a  játékosok adatait  a Mediaworks  az
önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul
mei, hoiy az érintetek a  www.fiyelo.hu weboldalra feltöltk
adataikat  abból  a célból,  hoiy részt veiyenek a Mediaworks.
aktuális  nyereményjátékában.  A  nyertes  adataira  vonatkozó
meiőrzési kötelezetséi joiszabályon alapul.

d) Moderálás és felhasználó kitltása/törlése esetén az adatkezelés
joialapja  a  Mediaworks  joios  érdeke  (joios  érdek
meinevezése:  a  Honlap  meifelelő,  joisértő  tartalmaktól
mentes működtetéséhez fűződő üzemeltetői érdek)

e) Panaszkezelés és eiyéb kommunikáció  esetén az  adatkezelés
joialapja  a  panaszról  felvet jeiyzőkönyv  esetén  joiszabályi
kötelezetséi  teljesítése,  eiyéb  esetben  az  Adatkezelő  joios
érdeke (joios érdek meinevezése:  panaszüiyintézés  joiszerű
lefolytatása,  esetleies joiviták  esetén az  adatkezelő  joiszerű
eljárásának bizonyítására való képesséi)

f) Próbaolvasás  esetén  az  adatkezelés  joialapja  a  Felhasználó
hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama
a)  Az  automatkusan  röizítet IP  címeket  a  Mediaworks  a
röizítésüket követően leifeljebb 6 óráii tárolja.

b)   A  Felhasználó  által  küldöt e-mailek esetén,  ha a Felhasználó
nem rendelkezik  reiisztrációval,  a  Mediaworks  az  e-mail  címet  a
meikeresésben hivatkozot üiy lezárását követően leikésőbb a 30.
napon  törli,  kivéve,  ha  az  Adatkezelő  joios  érdeke  (pl.
panaszkezelés,  joiviták,  ld.  fentebb)  a  Személyes  adat  további
kezelését indokolja, az Adatkezelő e joios érdekének fennállásáii. A
panaszról  felvet jeiyzőkönyvet  az  adatkezelő  joiszabályi
kötelezetséie folytán 5 évii köteles meiőrizni.

c)  A  Felhasználó  által  meiadot Személyes  adatok  kezelése
mindaddii fennmarad, amíi a Felhasználó a Szoliáltatásról le nem
iratkozik, vaiy nem kéri a Személyes adatok törlését.

d)  A  rendszer  működése  során  automatkusan,  technikailai
röizítésre  kerülő,  adatok  a  ienerálódásuktól  számítva  a  rendszer
működésének  biztosítása  szempontjából  indokolt  időtartamii
kerülnek  tárolásra  a  rendszerben.  Az  Adatkezelő  biztosítja,  hoiy
ezen, automatkusan röizítet adatok eiyéb Személyes adatokkal –
a  joiszabály  által  kötelezővé  tet esetek  kivételével  –  össze  nem
kapcsolhatók.

e) Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az
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esemény  lebonyolítását  követő  6  hónap,  a  nyertesek  adatait  a
Szoliáltató 8 évii őrzi.

f) A Felhasználó honlapról történő törlése (kitltása) – a felhasználási
feltételek szerint – a törléstől (kitltástól) számítot 1 naptól 1
hónapii,  vaiy  különösen  súlyos  joisértés  miat véileies
kitltás  esetén  meihatározatlan  ideii   (de  legfeljebb  az
adatkezelési  cél  eléréséig) tart  (íiy  az  e  célból  történő
adatkezelés is). Ezen időtartam lejártát követően a Felhasználó
a  honlapot  ismét  használhatja,  a  kitltotak  listájáról  a
Mediaworks törli az Érintetet.

b) SZERKESZTŐI TARTALMAK
Érintetek A Honlap tartalmaiban szereplő személyek.
Adatkezelés célja Médiaszoliáltatás, nyilvánossái tájékoztatása (ide tartozik pl. az Érintet

által  rendelkezésre  bocsátot fénykép  nyomtatot sajtótermékben vaiy
Honlapon való közzététele, amennyiben ehhez az Érintet, vaiy 16 év
alat

Érintet esetén az Érintet törvényes képviselője hozzájárult)
Kezelt adatok köre Szerkesztőséii tartalmak (pl. fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú 

tartalma)
Adatkezelés jogalapja Hozzájárulás

Joios érdek (pl. közszereplő vaiy nyilvános rendezvényen történő 
részvétel esetén). Joios érdek meinevezése:

sajtószabadsái,
véleménynyilvánítás szabadsáia, nyilvánossái tájékoztatása

Adatfeldolgozó Meibízot fotóriporterek, meibízot újsáiírók.
Az adateldoliozók az Érintetek azon személyes adataihoz férnek hozzá, 
amelyekhez a feladatuk teljesítése érdekében szükséiük van.
Az adateldoliozó általi adatkezelés időtartama az adateldoliozó és a
Mediaworks közöt elszámolásii tart.

Az adatkezelés időtartama A nyomtatot és diiitális sajtótermékekben meijelent tartalmakat a 
Mediaworks archiválja és csak abban az eseten törli, ha az Érintet
valamely joiának iyakorlása eredményeként ez szükséiesnek mutatkozik

5. Adatfeldolgozás

5.1. Adateldoliozónak minősül az a természetes vaiy joii személy vaiy bármely eiyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adateldoliozás az adatokkal kapcsolatos döntési
joiosultsáiot nem jelent: az adateldoliozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja véire.

5.2. A Mediaworks az eiyes adatkezelésekkel  összefüiiő részletes tájékoztatás  kapcsán ismertete az
adateldoliozók személyét és feladataikat (ld. fent 4. pont). Tekintetel arra, hoiy jelen tájékoztatás
nem  alkalmas  valamennyi  adateldoliozó  meinevezésére,  ezért  összefoilaló  ismertetjük  a
Mediaworks által iiénybe vet adateldoliozók által nyújtot szoliáltatásokat:

a) kézbesítés
b) tárhelyüzemeltetés
c) informatkai támoiató jelleiű szoliáltatás
d) hírlevélküldő és tömeies e-mail küldő szoliáltatás
e) üiyfélszoliálat hanianyaiainak meihalliatása és értékelése
f) vállalatrányító szofver biztosítása és felüiyelete
i) hirdetések felvétele és továbbítása a Mediaworks felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
h) előfzetés szervezők
i) előfzetői és hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szofver biztosítása és felüiyelete
j) fényképkészítés, újsáiírás

5.3. Eiyedi esetekben (nyereményjáték, akció stb.) a Mediaworks iiénybe vehet más adateldoliozó(ka)t
is, amely(ek) személyéről az adot részvételi feltételekben ad tájékoztatást.



5.4. Az adateldoliozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutot személyes
adatokat kizárólai a Mediaworks rendelkezései szerint doliozhatja fel, saját céljára adateldoliozást
nem véiezhet, továbbá a személyes adatokat a Mediaworks rendelkezései szerint köteles tárolni és
meiőrizni.

6. Adatovábbítás

6.1. Az  eiyes  adatkezelések  ismertetésénél  a  Mediaworks  felsorolta  az  adatovábbítások  címzetjeit,
illetve azok kateióriáit.

6.2. A  Mediaworks  továbbá  jogos  érdeke  alapján  (pl.  adminisztratív  célokból  egységes,
cégcsoportszintű  nyilvántartások  létrehozása)  továbbíthatja  a  személyes  adatokat a
cégcsoporthoz tartozó alábbi cégekhez: 

                 Dunaújvárosi Szuperinfó KŌ. (ci: 07-09-004161, adószám: 11118572-2-07, székhely: 2400
Dunaújváros, dasmű út 35.)

DMH Maiyarorszái KŌ. ((ci: 01-09-297618, adószám: 23495816-2-41, székhely: 1034 Budapest,
Bécsi út 122-124.)

MédiaLOG LoiiszƟkai Zrt. (ci: 01-10-045507, adószám: 13792710-2-43, székhely: 1225 Budapest,
Campona utca 1. DC10. ép)

Maraton Lapcsoport KŌ. (ci: 19-09-507462, adószám: 10384730-2-19, székhely: 8200 deszprém,
Háziyári út 12.)

Tájékoztatjuk, hoiy a Mediaworks Huniary Zrt. céicsoporton belül az adatkezelés céljait és eszközeit 
a Mediaworks  határozza mei, ennek meifelelően a Mediaworks  céicsoport a GDPR értelmében  
vállalkozáscsoportot alkot, amelyben a Mediaworks az ellenőrző vállalkozás, a céicsoport többi taija 
pedii az általa ellenőrzöt vállalkozás.

6.3. Az  Érintet személyes  adatainak  továbbítása  lehetséies  olyan  harmadik  felek  részére,  akik  a
Mediaworks-höz  tartozó  üzletrészt  vaiy  a  Mediaworks-höz  tartozó  Szoliáltatást  –  részben  vaiy
eiészben – meivásárolnak (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a Mediaworks által az Érintetre
vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a tranzakció által indokolt mértékben.
Az  ilyen  adatovábbításhoz  az  Érintet előzetes  hozzájárulására  nincs  szükség ,  a  Mediaworks
azonban arról az Érintetet előzetesen tájékoztatja azzal, hoiy ha az Érintet az adatovábbítás ellen
tltakozik, adatainak továbbítására nem kerül sor.

6.4. Az Érintet automatzált adatkezelés esetén a hozzájárulása vaiy a szerződés teljesítése alapján – a
Mediaworks számára általa meiadotan – kezelt adataira vonatkozóan kérhet, hoiy a Mediaworks,
ha  ez  technikailai  meioldható,  taiolt,  széles  körben használt,  iéppel  olvasható  formátumban  a
Mediaworks-ön  kívüli  adatkezelőnek  továbbítsa;  a  címzet adatkezelőnek  az  adatovábbítás
teljesítéséhez  szükséies  adatait  az  Érintet közli.  A  Mediaworks  az  ilyen  adatovábbítási  kérés
teljesíthetőséiének akadályáról az Érintetet észszerű időn belül értesít.

6.5. A Mediaworks joiosult és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatósáioknak továbbítani, amely továbbítására joiszabály vaiy joierős
hatósáii kötelezés kötelezi. Ilyen adatovábbítás, valamint az ebből származó következmények miat
a Mediaworks nem tehető felelőssé.

7. Adatovábbítás harmadik országba

7.1. Harmadik  orszáiban  (értsd  nem  EGT  taiállamban)  székhellyel  rendelkező  adatkezelő  részére  a
Mediaworks nem továbbít személyes adatot.

7.2. Adot esetben  a  Mediaworks  harmadik  orszáiban  székhellyel  rendelkező  adateldoliozót  vehet
iiénybe. A nyereményjátékokhoz a felhőszoliáltatás biztosítója: Woobo. LLC, 101 E 6th St Suite 220,
dancouver, WA 98660, A  browser push notfcaton biztosítója: OneSiinal  2194 Esperanca Avenue,
Santa Clara, CA 95054 



8. Adatbiztonság

8.1. A Mediaworks az adatok biztonsáiáról a vonatkozó előírásoknak meifelelően iondoskodik.

8.2. A Mediaworks  az  adatbiztonsáira vonatkozó intézkedések körében meiteszi  különösen azokat  a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,
hoiy  a  kezelt  adatok  védetek  leiyenek  a  joiosulatlan  hozzáféréssel,  meiváltoztatással,
továbbítással,  nyilvánossáira  hozatallal,  törléssel,  meisemmisítéssel,  véletlen  meisemmisüléssel,
vaiy  sérüléssel  szemben,  továbbá  az  alkalmazot technika  meiváltozásából  fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3. A Mediaworks  az  adatok  biztonsáiát  szoliáló  intézkedések  meihatározásakor  és  alkalmazásakor
tekintetbe veszi a technika mindenkori fejletséiét. Több lehetséies adatkezelési meioldás közül a
Mediaworks azt választja, amely a személyes adatok maiasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az  aránytalan  nehézséiet  jelentene  a  Mediaworksnek.  A  Mediaworks  ezen  követelményeket  az
adateldoliozók irányában is érvényesít.

8.4. A Mediaworks  kötelezi  maiát  arra,  hoiy  minden olyan harmadik  felet,  akik  részére  az  adatokat
esetleiesen továbbítja vaiy átadja, felhívja a fent vállalások betartására. A Mediaworks általi
joiszerű  adatovábbítás  esetén uiyanakkor  a  Mediaworks  nem vállal  felelősséiet  a  címzet által
okozot károkért.

8.5. A  Mediaworks  valamennyi  munkatársa,  munkaviszonya  vaiy  más  joiviszonya  alapján  köteles
azadatkezelésre, valamint adatbiztonsáira vonatkozó fent elvek betartására.

8.6. A Mediaworks az Érintetek személyes adatai ttkossáiának, sértetlenséiének meióvása érdekében
a személyes adatokat  jelszóval  védet adatbázisokban tárolja.  A Mediaworks a személyes adatok
védelmét  hálózat,  infrastrukturális  védelemmel  (tűzfalakkal,  tartalomszűréssel,  antvírus
proiramokkal) biztosítja.

8.7. A  Mediaworks  informatkai  rendszere  naplózza  az  adatokhoz  történő  hozzáféréseket,  pontosan
röizítve  azt,  hoiy  melyik  fle-hoz  mikor,  milyen  felhasználói  fókot  használva  fértek  hozzá.  A
Mediaworks valamennyi felhasználói számítóiépén folyamatosan a céi által jóváhaiyot
vírusvédelmi rendszer üzemel, amely biztosítja, hoiy az érintetek személyes adataihoz illetéktelen
személyek ne férjenek hozzá.

8.8. Az Internethez és a belső hálózathoz kapcsolódó informatkai rendszerek, berendezések, szofverek,
operációs rendszerek, adatároló eszközök, hálózat felhasználói fókok, céies email  postafókok a
Mediaworks Huniary Zrt. tulajdonát képezik. Ezek a rendszerek kizárólai a céi és partnerei üzlet
üiyeihez kapcsolódó feladatok elvéizésére használhatóak. Ezen informatkai rendszerek, erőforrások
használatára azon munkatársak joiosultak, akiknek az ilyen jelleiű feladatokat munkaköri leírásuk
kifejezeten előírja.

9. Érintet jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

9.1. Az Érintet bármikor, a jelen tájékoztatóban meijelölt  elérhetőséieken tájékoztatást kérhet  az őt
érintő adatkezelésről, kérelmezhet a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vaiy kezelésének
korlátozását, és tltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintetet meiillet továbbá
az adathordozhatósái joia.

9.2. A  Mediaworks  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem  beérkezésétől
számítot eiy hónapon belül  tájékoztatja  az Érintetet az alábbiak szerint kérelem nyomán hozot
intézkedésekről. Szükséi esetén, fiyelembe véve a kérelem összetetséiét és a kérelmek számát, ez
a határidő további két hónappal meihosszabbítható. A határidő meihosszabbításáról a Mediaworks

– a késedelem okainak meijelölésével  – a kérelem kézhezvételétől  számítot eiy hónapon belül  
tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezet, a tájékoztatás lehetőséi szerint szintén  
elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintet azt másként kéri. Ha úiy ítéljük mei, hoiy nem kell 
intézkedéseket tennünk az Érintet kérelme nyomán, úiy késedelem nélkül, de leikésőbb a kérelem 
beérkezésétől  számítot eiy  hónapon  belül  tájékoztatni  foijuk  az  Érintetet  az  intézkedés  
elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hoiy  panasztételi  lehetőséiiel  élhet  az  adatvédelmi  
hatósáinál, továbbá élhet bírósáii joiorvoslat joiával is.

9.3. A  kérelmek  teljesítése  iniyenes,  ha  azonban  a  kérelem  eiyértelműen  meialapozatlan  vaiy  –
különösen ismétlődő jelleie miat – túlzó, a Mediaworks, fiyelemmel a kérelem folytán felmerülő
adminisztratv költséiekre, észszerű díjat számíthat fel, vaiy meitaiadhatja a kérelem teljesítését.



9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintet kilétével kapcsolatban meialapozot kétséi merül föl,  további, a
személyazonossáiának meierősítéséhez szükséies információk nyújtása kérhető.

9.5. Az Érintet kérelmére a Mediaworks tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hoiy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha iien, az Érintet joiosult arra, hoiy a Mediaworks által kezelt rá
vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintet adatok kateióriáira, azon
címzetekre vaiy címzetek kateióriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vaiy közölni foiják,
az adatkezelés tervezet időtartamára vaiy az időtartam meihatározásának szempontjaira, valamint
az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

9.6. Kérelemre  a  Mediaworks  az  adatkezelés  táriyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  Érintet
rendelkezésére bocsátja.  Az Érintet által  kért további másolatokért az adminisztratv költséieken
alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintet elektronikus úton nyújtota be a
kérelmet,  az  információkat  széles  körben  használt  elektronikus  formátumban  kell  rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha azt az Érintet másként kéri.

9.7. Az Érintet kérhet a pontatlan adatok helyesbítését, és joia van arra is, hoiy kérje a hiányos adatai
kieiészítését.

9.8. Az Érintet kérhet, hogy a Mediaworks a személyes adatokat törölje, ha

 azokra már nincs szükséi abból a célból, amelyre fiyelemmel az adatkezelés történt;
 ha az Érintet a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más joialapja;
 annak a 9.13. pont szerint feltételei fennállnak;
 az adatkezelés joiellenes;
 azokat a Mediaworks-re vonatkozó joii kötelezetséi teljesítéséhez törölni kell,
 az Érintet 16. életévét be nem töltöt kiskorú.

9.9. A Mediaworks fent kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 a véleménynyilvánítás szabadsáiához és a tájékozódáshoz való joi iyakorlása,
 az azt előíró, a Mediaworks-re vonatkozó joii kötelezetséi teljesítése,
 joii iiények előterjesztése, érvényesítése, illetve 
védelme céljából szükséies.

9.10. Az Érintet kérésére a Mediaworks korlátozza az adatkezelést, ha

 az Érintet vitatja a személyes adatok pontossáiát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontossáiának ellenőrzését,

 bár az adatkezelés joiellenes, de az Érintet ellenzi a törlést, és ehelyet a korlátozást kéri,
 a Mediaworks-nek már nincs szükséie az adatok kezelésére, de az Érintet azt joii iiények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez iiényli,
 az Érintet a 9.13. pont szerint tltakozot az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás

arra az időtartamra vonatkozik,  amíi meiállapításra nem kerül,  hoiy az adatkezelő joios
indokai elsőbbséiet élveznek-e az Érintet joios indokaival szemben.

9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás
kivételével  –  csak  az  Érintet hozzájárulásával,  vaiy  joii  iiények  előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vaiy védelméhez, vaiy más személy joiainak védelme érdekében, vaiy az
Unió,  illetve  valamely  taiállam  fontos  közérdekéből  kezelhető.  A  korlátozás  feloldásáról  a
Mediaworks az azt kérő Érintetet előzetesen tájékoztatja.

9.12. A helyesbítésről, a törlésről vaiy korlátozásról a Mediaworks az Érintetet, továbbá mindazokat
értesít,  akiknek  korábban  az  adatot  továbbítota.  Az  értesítést  a  Mediaworks  mellőzi,  ha  ez
lehetetlen, vaiy naiy erőfeszítést iiényel. Ha a Mediaworks nyilvánossáira hozta a személyes
adatot,  és  azt  törölni  köteles,  az  elérhető  technolóiia  és  a  meivalósítás  költséieinek
fiyelembevételével  meiteszi  az  észszerűen  elvárható  lépéseket  –  ideértve  technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hoiy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hoiy az
Érintet kérelmezte tőlük a szóban forió személyes adatokra mutató linkek vaiy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.13. Az Érintet tltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 ha az joios érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható,
kivéve, ha az Érintet érdekeivel, joiaival és szabadsáiaival szemben elsőbbséiet élvező



kényszerítő  erejű  joios  okok,  vaiy  olyan  okok  indokolják,  amelyek  joii  iiények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vaiy védelméhez kapcsolódnak,

 ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vaiy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e
célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

A 9.2-9.4. pontok a tltakozás esetére is irányadók.

9.14. Az adathordozhatóság joga  alapján az Érintet eiyrészt kérhet, hoiy a Mediaworks-től, ha ez
technikailai meioldható, taiolt, széles körben használt, iéppel olvasható formátumban a kezelt
személyes adatait meikapja és azt bármely adatkezelőnek ő maia továbbítsa, másrészt kérhet a
6.4. pont szerint adatovábbítást a Mediaworks-től.

9.15. Ha a Mediaworks az Érintet fentek szerint kérelmét nem teljesít, leikésőbb a kérelem 
beérkezésétől számítot eiy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

9.16. Amennyiben az Érintet meilátása szerint a személyes adataival kapcsolatos joiai sérültek, úiy 
kérjük, hoiy panaszát jelezze a Mediaworks felé a lent meiadot elérhetőséiek eiyikén.

9.17. A Mediaworks értesítésétől füiietlenül a hatósáihoz is fordulhat. Ha íiy dönt, azt az alábbi 
elérhetőséieken tehet bejelentést a hatósáinál:

Nemzet Adatvédelmi és Információszabadsái Hatósái
Cím: 1125 Budapest, Sziláiyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fa.: +36-1-391-1410
E-mail: uiyfelszolialat@naih.hu

9.18. Ha  joiellenes  adatkezelést  tapasztal,  poliári  pert  is  kezdeményezhet.  A  per  elbírálása  a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerint törvényszék előt is
meiindítható  (az  alábbi  hivatkozáson  találja  törvényszékek  felsorolását  és  elérhetőséiét:
htp://birosai.hu/torvenyszekek).

10. Az adatvédelmi tájékoztató változásai  a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindii az aktuálisan
hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben
is, ha az Érintet reiisztrációjakor, vaiy személyes adatai eiyéb módon történő meiadásakor méi
eiy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

11. Kapcsolat

11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vaiy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval
kapcsolatban,  panaszt  tenne,  vaiy a 10.  pontban röizítet joiait  szeretné iyakorolni,  kérjük,
veiye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőséieken:

Név: Mediaworks Hungary Zrt.
E-mail: adatkezeles@mediaworks.hu
Telefon: +36 1 460 2500
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Céijeiyzékszám: 01-10-047955
Adószám: 24785725-2-41

11.2. A Mediaworks adatvédelmi tsztviselőjének elérhetősége:

Név: Nadray Ügyvédi Iroda
E-mail: nadray@nadray.hu
Telefon: 061-202-2256
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/3.

12. Hatály

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. július 1. napjától alkalmazandó.
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