Adatkezelési tájékoztató
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Imedia Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Frankel Leó
út18; adószám: 12591547-2-41; cégjegyzékszám: 01 09 693968; a továbbiakban: Szolgáltató)
által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és
adatkezelési politikáját. A Szolgáltató a www.imedia.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal)
működtetése során a honlapra látogatók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli. A jelen
Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden
természetes személy, nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója számára
biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes
adatainak adatkezelése során (adatvédelem).
2. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: IMEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1027
Budapest, Frankel Leó út 18, telefonszámszám: +36-1-315-1704, e-mail cím:
office@imedia.hu
3. A KEZELT ADATOK KÖRE
3.1. Személyes adatok - A Társaságunk által kezelt személyes adatok az Érintett neve és e-mail
címe. Társaságunk automatikusan adatokat nem gyűjt, minden általunk tárolt adatot
ügyfeleinkkel kötött szerződések alapján, maguk az ügyfelek bocsájtanak rendelkezésünkre.
3.2. Cégünk a weboldalán sütiket használ, azonban azok haszálatával semmilyen személyes
adatot nem gyüjt. Továbbá weboldalunkon semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk az
oldalra látogatókról. Cégünk csak azoknak az adatait tárolja, akik felveszik a kapcsolatot
cégünkkel, bármilyen témával kapcsolatban. Ezekről a személyekről is kizárólag az email
címet és nevet tároljuk a 4. pontban meghatározott ideig.
4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
4.1. Az adatkezelésre az Érintett önkéntesen, a személyes adatainak megadásával kerül sor. Az
adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása
alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintett az adatkezelés 3 tekintetében a Weboldal
használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Ön az adatkezeléshez
adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja ¬ a visszavonásra kerülő e-mailről
az office@imedia.hu e-mail címre küldött üzenettel, melynek tartalmaznia kell, hogy „Adataim
kezelésének engedélyezését visszavonom”. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását –
technikai okokból – 5 munkanapos határidővel vállaljuk.
4.2 A Szolgáltató a tárolt adatokat csak és kizárólag az Érintettel való kommunikációra, illetve
a Szolgáltató és az Érintett között létrejött szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére
használja fel.
4.3. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy

hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező
erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.4. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ezért kérjük, hogy adatai közlésekor
fokozattan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan
vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a
saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez
szükséges felhatalmazással rendelkezik. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve,
ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy a Szolgáltató rendszerét támadja, az
adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a
polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
5. ADATKEZELÉSI ELVEK
A Szolgáltató az adatkezelést az Érintett számára átláthatóan jogszerűen végzi. A Szolgáltató
az adatkezelési tevékenységet oly módon végzi, hogy az adatok biztonságos tárolása minden
esetben megvalósuljon, ahhoz harmadik fél semmilyen körülmények között ne tudjon
hozzáférni. Az adatkezelés során Szolgáltató betartja az integritás, bizalmas jelleg,
elszámoltathatóság, korlátozott tárolhatóság elvét.
6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
6.1. Az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek
teljesítését, valamint az egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.
7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS
7.1. Az adatokat a Szolgáltató, illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azonban
azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
7.2. A Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a
jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik
személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági
megkeresések esetén adjuk ki.
8. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
8.1. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei - Érintett az adatkezelésről ¬ tájékoztatást
kérhet, ¬ kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
¬ tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező
adatkezelés kivételével), ¬ bíróság előtt jogorvoslattal élhet, ¬ a felügyelő hatóságnál panaszt
tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36
(1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

8.2 Az Érintett kérelmére tájékoztatást adunk az Érintett általunk kezelt adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól. A kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül adjuk meg
tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha az Érintett a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Érintett által már
megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt
esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat,
illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. A Szolgáltató a személyes adatok
helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés
elmaradása az Érintett jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül
írásban vagy – az Érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk
indokait és tájékoztatjuk az Érintettett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről. Amennyiben Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről az Érintettett
írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Érintett tiltakozása megalapozott,
abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, 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. Amennyiben Érintett a döntésünkkel nem
ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül Érintett bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett
lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük
az Érintettet, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a
Szolgáltatót.
9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA A Szolgáltató fenntartja magának a
jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket megfelelő módon
tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.imedia.hu
weboldalon történik. Tájékoztatjuk, hogy Érintett a Weblapot személyes adat megadása nélkül
látogathatja, megismerkedhet a Szolgáltató szolgáltatásaival.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1 A Szolgáltató, mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban tájékoztatja a honlapjára látogatókat
(Érintetteket) a honlap látogatóira vonatkozó adatkezelésről és a sütikezelésről (cookiekezelés).

10.2 A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató
tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak, így különösen 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
továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
rendelkezéseinek.
Kelt: Budapest, 2020. április hó 01. napján
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