Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A Telekom New Media Szolgáltató Zárt Körően Mőködı Részvénytársaság (Cg.01-10046367; székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; adószám: 14745199-2-43;
adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 68471/2013 – a továbbiakban:
„Társaság/Szolgáltató/Adatkezelı” – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások
igénybe vétele során, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes
adatokról.

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Ön mint Felhasználó a Társaság által nyújtott Szolgáltatás („Szolgáltatás” részletesen a Telekom
New Media Zrt. honlapján közzétett ÁSZF mellékleteként kerül meghatározásra, amelynek a
jelen Adatvédelmi tájékoztató szintén mellékletét képezi) igénybevételével automatikusan
elfogadja a felhasználási feltételeket.
2. JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Felhasználó jelentkezıként sms elküldésével/hanghívás kezdeményezésével, illetve online
felületen történı jelentkezése esetén a megfelelıen kitöltött adatlap elküldésével automatikusan
regisztrál, és elfogadja a felhasználási feltételeket. Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott
adatok a valóságnak megfelelnek. Felhasználó kijelenti, valamint regisztrációjával (az adatlap
kitöltésével és annak elküldésével illetıleg sms elküldésével) elismeri, hogy adatszolgáltatása
önkéntes, határozott és megfelelı tájékoztatáson alapul, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a Telekom New Media Zrt.– továbbiakban: „Adatkezelı"- mint Adatkezelı a megadott
adatokat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.
Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye: Magyarország.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szervezett nyereményjátékokon kizárólag regisztrált
felhasználók vehetnek részt. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a nyereményjáték(ok)
nyertesének/nyerteseinek személye sorsolás útján kerül meghatározásra.
Felhasználó kijelenti, hogy szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat (online
regisztráció/ sms alapú regisztráció) abból a célból bocsátotta Adatkezelı rendelkezésére, hogy a
Társaság által szervezett nyereményjátékokon részt vehessen, adatai a sorsolások alkalmával
felhasználásra kerüljenek. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul továbbá ahhoz,
hogy adatai bekerüljenek az Adatkezelı adatbázisába.
Felhasználó nyertessége esetére kifejezetten hozzájárul, hogy adatait Adatkezelı szerzıdéses
partnere (a nyereményt biztosító harmadik személy) részére átadja a nyeremény Felhasználónak
történı eljuttatása céljából.
Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetıek Adatkezelı által, amíg
Felhasználó azok törlését nem kéri. Amennyiben Felhasználó személyes adatainak törlése iránti
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kérelmet nem terjeszt elı, az adatkezelés idıtartama a Felhasználó általi regisztrációtól számított
öt év. A Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, a törlésre irányuló szándék közlése az
Adatkezelı székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) történı törlésre irányuló írásbeli
nyilatkozat postai úton történı elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia
kell a Felhasználó jelentkezés során megadott és törölni kért adatait a beazonosíthatóság céljából.
Amennyiben Felhasználó kéri, akkor kérelme kézhezvételét követı 30 napon belül Adatkezelı
törli az adatbázisból a Felhasználó minden adatát, amelyrıl a Felhasználót a törlésre irányuló
kérelemben megjelölt értesítési címen írásban tájékoztatja.
Adatkezelı tájékoztatja a Felhasználót, hogy személyes adatait kizárólag a fentiekben
meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli.
A regisztráció során történı adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból
adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelısséget nem vállal.
3. FELELİSSÉG
A megadott személyes adatok tekintetében Felhasználót terheli a felelısség, hogy azok
megfelelnek a valóságnak. Adatkezelı a neki megadott személyes adatokat nem ellenırzi, továbbá
nem terheli felelısség azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából,
pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.
Amennyiben Adatkezelı tudomást szerez arról, hogy
a Jelentkezı más személy személyes adatait adja meg és ezzel jogszabályt vagy harmadik
személy jogait sérti,
Adatkezelı által nyújtott szolgáltatás keretein belül nyilvánosan vagy jogellenesen
megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértı
módon használja, vagy
-

jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit megszegte

Adatkezelı megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelısségre vonás érdekében, illetve károkozás
esetén kár megtérítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok bármelyike helytelen, illetve amennyiben
Felhasználó a megadott adat(ok) esetleges változása esetén adatait nem aktualizálja, és ezért a
nyereményjátékban megfelelıen nem tud részt venni, illetve a nyereményt ennél fogva részére
eljuttatni nem lehet, Szolgáltató kizárja az ezzel kapcsolatos felelısségét.

A Szolgáltatások bármelyike kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek
és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett vehetı igénybe.
Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba
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ütközıen, vagy egyébként visszaélésszerően veszi igénybe Szolgáltatásokat, Szolgáltató jogosult
megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelısségre vonása
megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történı visszaélés esetén
is alkalmazható.

4.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETİSÉGEK
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezelésérıl Adatkezelı
székhelyére (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) elküldött levélben. Kérésére az Adatkezelı
részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
idıtartamáról és az adatkezeléssel összefüggı tevékenységérıl. A tájékoztatást Adatkezelı a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idı alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthetı formában megadja.
Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Adatkezelı a
valóságnak meg nem felelı személyes adatot, amennyiben a valóságnak megfelelı személyes adat
a rendelkezésére áll megfelelıen helyesbíti. Adatkezelı köteles továbbá törölni a felhasználó
személyes adatait, amennyiben:
- a kezelése jogellenes,
- a felhasználó kéri,
- hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerően nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki,
- az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
- azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelı – az adatkezelés
egyidejő felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idın belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményérıl a
Felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelı köteles az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat
zárolni, valamint a tiltakozásról, illetıleg annak alapján tett intézkedésekrıl értesíteni mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelı
döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétıl számított 30 napon belül- bírósághoz
fordulhat.
Felhasználó a hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján
bíróság elıtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelı
adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Adatkezelı kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
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legyenek, illetıleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
5.

azok

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HÍVÁSOK RÖGZÍTÉSE
A Társaság az ügyfélszolgálati hívások tartalmát esetenként, a szolgáltatásai megfelelı teljesítése
érdekében, megismerheti. A telefonos ügyfélszolgálat a beérkezı hívásokat rögzítheti.
A rögzítés célja, hogy az érintettek nyilatkozatainak megtörténtét és tartalmát a szolgáltató utólag
igazolni tudja.
A rögzítés tényére a szolgáltató minden ügyfelének a hívás kezdetén automatikus
hangbemondással hívja fel a figyelmét. Az érintett kérésére az ügyfélszolgálat tájékoztatja a
hangrögzítés céljáról, idıtartamáról, valamint arról, hogy az információhoz kik és milyen célból
férhetnek hozzá. Amennyiben a telefonos ügyfélszolgálat hívásakor az érintett a hangfelvétel
miatt nem kívánja a beszélgetést folytatni, levélben, faxon vagy az ügyfélszolgálaton személyesen
is megrendelheti a szolgáltatásokat, elmondhatja reklamációját.
A hangfelvételeket a szolgáltató a telefonbeszélgetést követı egy évig, vagy az adott hangfelvételt
érintı követelés elévüléséig tárolja. Az érintett írásbeli kérelmére a szolgáltató a rögzített
információt. jegyzıkönyv felvétele mellett haladéktalanul törli.
Budapest, 2013. szeptember 12.
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