Mediaworks Hungary Zrt.
Felhasználói szokásokkal kapcsolatos kutatás
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
1.

Bevezetés
A Mediaworks Hungary Zrt. (továbbiakban: „Mediaworks” vagy „adatkezelő”) bizonyos
projektekhez kapcsolódó létező vagy jövőbeli termék feltételezett célközönségének
megismerése, a termék használatával kapcsolatos felhasználói igények felmérése céljából ún.
UX kutatást (továbbiakban: „kutatás”) végez azon felhasználókkal, akik szeretnének részt
venni a kutatásban. Az előzetes kérdésekre adott válaszok alapján kiválasztjuk a kutatásban
résztvevő személyeket, akikkel munkatársunk egy előre leegyeztetett időpontban hang és kép
közvetítésére alkalmas videointerjút folytat le vagy a résztvevő személyekkel személyesen
interjút készít. Az interjún a résztvevő a saját médiafogyasztási szokásaival, preferenciáival
kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni. A beszélgetésről munkatársunk felvételt készíthet a
résztvevő belegyezésével. A kutatásban való részvétel, illetve a kérdésekre történő válaszadás
teljesen önkéntes.
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mindenki számra elérhető, átlátható és összefoglaló
jelleggel lényeges információt nyújtson kutatás során végzett adatkezelésekkel kapcsolatban.
Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak
kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi
tájékoztatóban részletezett feltételeket.
Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személyek személyes adataira
vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő
egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

2.

Az adatkezelő személye
Név:

Mediaworks Hungary Zrt.

E-mail:

adatkezeles@mediaworks.hu

Telefon:

+36 1 999 47 60

Székhely:

1082 Budapest, Üllői út 48.

Cégjegyzékszám:

01-10-047955

Adatvédelmi tisztviselőn elérhetősége:

dr.dobradi.iroda@gmail.com

3.

Alapvető információk

3.1.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezeléseket a Mediaworks által üzemeltetett
honlapok,
valamint
nyomatott
sajtótermékei
célközönségének,
fogyasztóinak
médiafogyasztási szokásai vizsgálatát célzó kutatás keretében végezzük.

3.2.

A kutatással összefüggő adatkezelés elsődleges jogalapja a jelentkezők önkéntes hozzájárulása.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A
hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat mindaddig megőrizzük, amíg azt a
hozzájárulás bizonyíthatósága vagy más jogos érdekünk szükségessé teszi.

3.3.

Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. A
Mediaworks a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A Mediaworks nem felelős
az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt
téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért.
A Mediaworks nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége
vonatkozásában a Mediaworksöt megtévesztik.
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3.4.

A hozzájárulása megadása
a)

a kutatásra történő jelentkezés során, a kutatásban való részvétel regisztrációjához
szükséges űrlap kitöltésével (regisztráció);

b)

a kutatás során történő interjúk folyamán az érintett egyértelmű, aktív, beleegyezést
kifejező magatartásával történik.

3.5.

A kutatásban kizárólag 16. életévét betöltött személy vehet részt. A 16. életévét be nem töltő
kiskorúak személyes adatait a kutatással összefüggésben a Mediaworks nem kezeli. A 16.
életévét
betöltött
kiskorú
adatkezeléshez
történő
hozzájárulását
tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz) törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett a regisztráció során
megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.

3.6.

A Mediaworks a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.7.

A kutatással összefüggésben nem végzünk profilalkotást.

4.

A kutatással összefüggő egyes adatkezelések

a)

A KUTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ, KIVÁLASZTÁS,
KAPCSOLATFELVÉTEL

Érintettek

A kutatásra jelentkező személyek.

Adatkezelés célja

A kutatással összefüggő jelentkezésének kezelése, a jelentkező
személyek közül a kutatási céloknak és módszereknek megfelelő
érintettek kiválasztása, valamint a velük történő kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

A jelentkezővel szükséges kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából
az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.
A jelentkező kutatásban való részvételre történő kiválasztáshoz az
érintett neme, iskolai végzettsége, lakhelye, termékhasználati
szokásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszok.

Adatkezelés jogalapja

A jelentkező hozzájárulása.

Címzettek kategóriái

A Google LLC, az általa üzemeltett Google Űrlapok szolgáltatásán
keresztül.
A kutatásban részt vevő alvállalkozók, és egyéb adatfeldolgozók,
akikkel a Mediaworks az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28.
cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött.

Az adatkezelés
időtartama

Azon jelentkezők személyes adatait, akiket a kutatásban való
részvételre nem választottunk ki, kizárólag a toborzási fázis ideje alatt
kezeljük (a nyereményjáték céljából kezelt kapcsolattartási adatok
kivételével). A toborzási fázis az az időszak, amíg a jelentkező
személyek közül meghatározott kritériumok alapján kiválasztjuk a
kutatásban részt vevő személyeket.
Azon személyek adatait, akik a későbbi kutatásokban történő
felhasználásához nem járulnak hozzá és az adott kutatásban sem
vesznek részt, haladéktalanul és véglegesen töröljük a toborzási fázis
lezárultával. A későbbi kutatásokban való felhasználáshoz történő
hozzájárulás esetén a személyes adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig kezeljük.
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A kutatásban való részvételre kiválasztott jelentkezők adatait a
kutatás ideje alatt megőrizzük.
Adatszolgáltatás
önkéntességével és az
adatszolgáltatás
elmaradásának
következményeivel
kapcsolatos információ

b)

Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben a jelentkező nem járul
hozzá az adatkezeléshez, úgy nem tud a kutatásban rész venni.
Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás
nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás
előtt történt adatkezelések jogszerűségét.

A KUTATÁS SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS, INTERJÚK, VIDEORÖGZÍTÉS

Érintettek

Azon jelentkezők, akiket a kutatásban való részvételre kiválasztottunk
és akikkel előzetesen egyeztetett időpontban videointerjút vagy
személyes interjút folytatunk le.

Adatkezelés célja

A Mediaworks termékeivel kapcsolatban a kutatási alanyként résztvevő
személyek médiafogyasztási szokásainak megismerése, átfogó
felhasználói preferenciabázis felállítása, a kutatás eredményeként az
egyes termékek kapcsán a felhasználói élmény javítása, a meglévő
termékek fejlesztése, új termékek kialakítása, bevezetése.

Kezelt adatok köre

Az érintett képmása és hangja, amely a videointerjú vagy személyes
interjú során, a jelentkező beleegyezése esetén rögzítésre kerül. Az
interjú során feltett kérdésekre adott válaszok, amelyek további
személyes adatokat tartalmazhatnak. A kérdések jellemzően a
felhasználó szokásaival és a felhasználói igényekkel kapcsolatosak.

Adatkezelés jogalapja

A kutatás során az interjún elhangzó személyes adatok tartalmát,
valamint a képmást és hangfelvételt tekintve az adatkezelés jogalapja
az érintett hozzájárulása.

Címzettek kategóriái

A Google LLC, az általa üzemeltett Google Űrlapok szolgáltatásán
keresztül.
A kutatásban részt vevő alvállalkozók, és egyéb adatfeldolgozók,
akikkel a Mediaworks az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28.
cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést kötött.

Az adatkezelés
időtartama

Az érintett személyes adatait kizárólag a kutatási projekt végéig
kezeljük. A személyes adatokat a kutatás lezárultát követően
anonimizáljuk és csak az anonimizált személyes adatokat használjuk
fel a kutatás eredményeinek értékeléséhez.
Az interjúkról készített kép-és hangfelvételeket az kutatás lezárultával
véglegesen töröljük.

Adatszolgáltatás
önkéntességével és az
adatszolgáltatás
elmaradásának
következményeivel
kapcsolatos információ

Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben az érintett nem ad
hozzájárulást az adatainak kezeléséhez, úgy nem tud részt venni a
kutatásban.
Az interjú rögzítéséhez való hozzájárulás szintén önkéntes. A
hozzájárulás megtagadásának a kutatásban való részvételre nincs
hatása, ebben az esetben az interjúkról felvétel nem rögzíthető.
Amennyiben az érintett hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor,
indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a
visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét. Ez esetben a
jelentkező által megadott információkat nem fogjuk felhasználni a
kutatásban.
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c)

A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ÉRINTETTEK
KÉZBESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

KÖZÖTTI

NYEREMÉNYEK,

JUTALMAK

Érintettek

A kutatásában résztvevő személyek.

Adatkezelés célja

A kutatási projektben résztvevő jelentkezők részére a kutatásban
történő részvételük utáni jutalmak, nyeremények kisorsolása,
kapcsolattartás a nyeremény átadása céljából, nyeremény
kézbesítése, átadása. A nyereményjáték célja a kutatásban való
részvétel ösztönzése.

Kezelt adatok köre

A jelentkező neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása. A számviteli bizonylatok megőrzése körében
az adatkezelés jogalapja a Mediaworksre irányadó jogi kötelezettség
teljesítése.

Címzettek kategóriái

Adatfeldolgozók, akikkel a Mediaworks a GDPR 28. cikke szerinti
adatfeldolgozói szerződést kötött. Ide értendő többek között a
nyeremények kézbesítését végző futárcég.

Az adatkezelés
időtartama

A nyereményjáték nyerteseinek adatait a Mediaworks a kutatás
lezárultát követő 8 évig őrzi, egyéb érintettek adatait a nyeremény

Adatszolgáltatás
önkéntességével és az
adatszolgáltatás
elmaradásának
következményeivel
kapcsolatos információ

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás hiányában az
Érintett nem tudja igénybe venni / nem tud hozzájutni a kutatásban
való részvétele után járó nyereményéhez, jutalmához. Amennyiben
hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül
visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt
történt adatkezelések jogszerűségét.

d) KUTATÁSI ADATBÁZIS
Érintettek

A Mediaworks későbbi kutatási projektjeiben részt venni szándékozó
személyek.

Adatkezelés célja

Külön hozzájárulás esetén a jelentkező részt vehet a Mediaworks
kutatási adatbázisában, amely alapján későbbi kutatások céljából is
megkereshetjük a jelentkezőt mindaddig, amíg hozzájárulását vissza
nem vonja, vagy nem kéri törlését a kutatási adatbázisból.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, termékhasználattal
kapcsolatos információk, illetve az adatfelvételkor feltett kérdésekre
adott válaszok, amelyek a későbbi kutatások során is releváns
információt nyújthatnak.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Címzettek kategóriái

A Google LLC, az általa üzemeltett Google Űrlapok szolgáltatásán
keresztül.
A kutatásban részt vevő alvállalkozók, és egyéb adatfeldolgozók,
akikkel a Mediaworks a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói
szerződést kötött.

Az adatkezelés
időtartama

Az érintettek adatait a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük.

Adatszolgáltatás
önkéntességével és az
adatszolgáltatás
elmaradásának
következményeivel
kapcsolatos információ

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás hiányában az
érintett személyes adatait nem kezeljük a későbbi kutatási projektek
kutatási alanyainak összeállítása céljából. Amennyiben hozzájárulását
megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a
visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt
adatkezelések jogszerűségét.
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5.

Adatfeldolgozás

5.1.

Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos
döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit
hajtja végre.

5.2.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag a Mediaworks rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Mediaworks rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.

5.3.

Az adatfeldolgozókkal a Mediaworks a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződést
kötött.

6.

Adattovábbítás

6.1.

A Mediaworks a jelen tájékoztató szerinti személyes adatok kezelése során megszerzett és
kezelt személyes adatokat anonimizált formában használja fel és anonimizált formában
továbbíthatja esetleges harmadik személyek részére.

6.2.

A Mediaworks jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt a Mediaworks nem tehető felelőssé.

7.

Adattovábbítás harmadik országba

7.1.

Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére a
Mediaworks nem továbbít személyes adatot.

7.2.

Adott esetben a Mediaworks harmadik országban székhellyel rendelkező adatfeldolgozót vehet
igénybe. Ilyen esetben a Mediaworks az Európai Bizottság által biztonságosnak minősített
harmadik országba továbbítja a személyes adatokat, vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott
általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazza, szükség esetén további garanciák bekérése
mellett.

8.

Adatbiztonság

8.1.

A Mediaworks az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik. A
Mediaworks az informatikai eszközökkel hozzáférhető adatok védelme érdekében Informatikai
Biztonsági Szabályzatot (IBSZ) vezetett be.

8.2.

A Mediaworks az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel,
megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel,
véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3.

A teljesség igénye nélkül, a Mediaworks az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket
alkalmazza. A kutatással összefüggésben a megismert személyes adatokhoz a kutatásban
résztvevő személyeken kívül más illetéktelen személy nem férhet hozzá, azokat nem ismerheti
meg.

8.4.

A Mediaworks az információbiztonsággal kapcsolatos követelményeket az adatfeldolgozókkal
szemben is érvényesíti. A Mediaworks kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet,
akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások
betartására. A Mediaworks általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Mediaworks nem
vállal felelősséget a címzett által okozott károkért vagy általuk végzett jogellenes
adatkezelésért.
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8.5.

A Mediaworks valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az
adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

9.

Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

9.1.

Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet
az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet
megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

9.2.

A Mediaworks indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról a Mediaworks – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton
érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az
Érintett azt másként kéri. Ha a Mediaworks úgy ítéli meg, hogy nem kell intézkedéseket tennie
az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja az Érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál,
továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

9.3.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Mediaworks, figyelemmel a kérelem folytán
felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem teljesítését.

9.4.

Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül fel, további,
a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

9.5.

Az Érintett kérelmére a Mediaworks tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a Mediaworks
által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett
adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam
meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz
hozzáférést kapjon.

9.6.

Kérelemre a Mediaworks az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban
kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

9.7.

Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos
adatai kiegészítését.

9.8.

Az Érintett kérheti, hogy a Mediaworks a személyes adatokat törölje, ha
a)
b)
c)

d)
e)
f)
9.9.

azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az Érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú
felhasználása ellen tiltakozik;
az adatkezelés jogellenes;
azokat a Mediaworks-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

A Mediaworks a fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
a)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
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b)
c)
d)

az azt előíró, a Mediaworksre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
közérdekű archiválás céljából, vagy tudományos és történelmi kutatás
jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.
9.10. Az Érintett kérésére a Mediaworks korlátozza az adatkezelést, ha
a)
b)
c)
d)

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást
kéri,
a Mediaworksnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mediaworks jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás
kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a
Mediaworks az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a Mediaworks az Érintettet, továbbá mindazokat
értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a Mediaworks mellőzi, ha ez
lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a Mediaworks nyilvánosságra hozta a személyes
adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)

b)

ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható,
kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező
kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben
e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett kérheti, hogy a Mediaworks-től, ha ez
technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a
kezelt személyes adatait megkapja.
9.15. Amennyiben a Mediaworks az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy
kérjük, hogy panaszát jelezze a Mediaworks felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.
9.17. A Mediaworks értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

10.

Kapcsolat

10.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval
kapcsolatban, panaszt tenne, vagy az előzőekben felsorolt jogait szeretné gyakorolni, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 1 999 47 60 telefonszámon vagy a következő
elérhetőségeken:
E-mail:
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

adatkezeles@mediaworks.hu
dr.dobradi.iroda@gmail.com

Tisztelettel:
Mediaworks Hungary Zrt.
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