Adatvédelem
Adatkezelési szabályzat
Jelen Adatkezelési szabályzatban rögzítjük a Nyugtalotto Kft., a Nyugtalotto
játékkal és a Nyugtalotto által küldött hír és reklámcélú levelekkel kapcsolatos
adatkezelési tevékenységének szabályait, sarokpontjait. A Nyugtalotto játékban
való részvétel feltétele az Adatkezelési szabályzat megismerése és elfogadása. Az
adatvédelmi tájékoztatás rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. A társaságunk a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A szabályzatban foglalt fogalmak meghatározása:
A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, „érintett” fogalmaknak a
jelentése megegyezik az Európai Adatvédelmi Irányelvben (95/46/EK irányelv)
vagy a Rendeletben (meghatározását lásd alább) megjelölt jelentéssel, amelyik
alkalmazandó.
Az „Adatvédelmi Jog” az (időről időre módosított vagy felülírt, és a nemzeti jogba
átültetett) Irányelvet, és 2018. május 25. napjától a Rendeletet jelenti.
Az „Irányelvek” az Európai Unió Adatvédelmi Irányelvét (95/46/EK irányelv) és az
Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Irányelvet (2002/58/EK irányelv) együttesen
jelentik.
A „Rendelet” a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló
(EU) 2016/679 rendeletet jelenti, miután alkalmazandóvá válik.
A „Bejelentendő Incidens” valamennyi a Személyes Adat engedély nélküli vagy
jogellenes adatkezelését, közzétételét, az ahhoz való hozzáférést, és/vagy a
Személyes Adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését vagy
meghamisítását jelenti.
Jelen Adatkezelési szabályzatban hivatkozott Adatkezelő a Nyugtalotto Kft.,
amelynek cégadatai:

Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A.
Cégjegyzék szám: 01-09-186679
Adószám: 24866835-2-41
Felelős vezető: Tóth Tamás ügyvezető
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89495/2015
Elérhetőségek:
Email: info@nyugtalotto.hu
internet: nyugtalotto.hu/kapcsolat
Az adatkezelés célja
Adatkezelő adatkezelésének célja nyereményjáték szervezése és lebonyolítása,
adatbázis építése és reklámozás. Ezekhez szükséges a játékban résztvevő
személyek azonosítása, a velük való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A
megadott adatok alapján célzott reklámok küldése, piackutatások, felmérések
készítése. A nyereményjáték nyeremények és egyéb promóciós ajándékok
eljuttatása, valamint az esetleges közteher vonzatok bevallása és befizetése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az
érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett
hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását
a regisztrációval, saját adatai megadásával, a jelen szabályzat elfogadásával adja
meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az amennyiben az
érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási kötelezettség
merül fel, amelyhez a jogszabályokban előírt további adataira is szükség van.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő személyes adatokat csak az adatkezelés céljából indokolt vagy
jogszabály által meghatározott ideig, illetve azok törléséig kezeli. Az adatok
törlésre kerülnek, amennyiben az érintett azt kifejezetten kéri, vagyis az
adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Az adatkezelési hozzájárulás
hiányában, adatai törlése után, az érintett nem vehet részt többet a Nyugtalotto
játékban. Később, adatai újbóli megadásával oda korlátozás nélkül oda
visszaregisztrálhat. Külön visszavonható a direkt marketing email üzenet
küldésére vonatkozó hozzájárulás, ennek visszavonása nem jelenti az
adatoktörlését, illetve a játékból történő kizárást. A jogszabály által
meghatározott adatkezelést (például a nyeremények utáni adózásra vonatkozót)
érintett nem tilthatja meg, Adatkezelő ezeket az adatokat az előírt ideig és

módon kezeli. Adatkezelő köteles az általa bármilyen módon jogellenesen kezelt
adatokat, azonnal a jogellenes kezelés tényének nyilvánvalóvá válásakor.
A kezelt személyes adatok típusa
Az Adatkezelő az érintettek által a regisztrációkor és az egyes játékokhoz
kapcsolódó kérdőíveken megadott adatait kezeli. Ilyenek például: név, nem,
születési idő, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, gyermekek
száma, tevékenység, iskolai végzettség. Az adatok megadása minden esetben
önkéntes, azok helyességét, valódiságát Adatkezelő nem ellenőrzi.
A nyereményjátékon nyertes játékosoktól Adatkezelő bekéri a nyeremény
eljuttatására és az adókötelezettség teljesítésére vonatkozó adatokat (lakcím,
telefonszám, adószám, TAJ szám, bankszámlaszám, …). A nyereményjáték
nyertesek, a nyeremény utáni adózással kapcsolatos adatkezelése törvényen
alapuló, kötelező adatkezelés.
Facebook profil. A felhasználó jogosult a játékban facebook profillal regisztrálni.
Az adatkezelés ebben az esetben is önkéntes. Amennyiben az érintett a facebook
profiljával regisztrál, a profil adatait az Adatkezelő kezeli, az érintett azonosítása,
a belépés biztosítása és facebook üzenetek küldése céljából.
Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére,
ha ahhoz az érintett egyértelműen –az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A hozzájárulást
az adott kérdőíven lévő jelölő négyzet bejelölése jelenti. Az adatokat átvevő
adatkezelő reklámozási célra használja. Az Adatkezelő az adatok átadásáért
ellenértéket kérhet és igyekszik megbizonyosodni az átvevő adatkezelő
adatkezelési gyakorlatának jogszerűségéről, de erre vonatkozólag felelősséget
nem vállal.
Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához adatfeldolgozó(ka)t vehet igénybe. Az
adatfeldolgozók az adatokra vonatkozóan önálló döntésre nem jogosultak, az
Adatkezelővel kötött szerződés és Adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni,
megfelelő titoktartás mellett. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az
Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő által használt
Adatfeldolgozók: Orosz Béla Egyéni Vállalkozó; Deltha Informatikai Kft; E-Billing
Kft; Szahulcsik Éva Könyvelő.
Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését
biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak
megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a
munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek
ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében
szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag
azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett
személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat
kötelesek bizalmasan kezelni.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok informatikai védelemmel való ellátásáról,
mint például: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem; az adatállományok
helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések; a vírusok és egyéb
támadások elleni védelem; az adatállományok, illetve az azokat hordozó
eszközök fizikai védelméről, illetve az esetleg bekövetkező károsodások
helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Bejelentendő adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst
haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az
adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó
intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal
jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogai
Adatkezelő az általa kezelt adatokkal kapcsolatos szabályokról érintetteket
elsősorban jelen szabályzatban tájékoztatja. Ezt nyilvánosan, a nyugtalotto.hu
weboldalon közzéteszi, illetve kérésre érintettek rendelkezésére bocsátja. Az
érintettek részére adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok biztosítottak:
1.
2.
3.
4.

Hozzájárulás visszavonáshoz, törléshez való jog
Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog
Helyesbítéshez való jog
Korlátozáshoz való jog

5. Tiltakozáshoz való jog
6. Adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett bármikor élhet a jogszabály által biztosított, itt felsorolt jogaival. Erre
vonatkozó kéréseivel Adtakezelőhöz kell fordulnia annak fentebb is felsorolt
elérhetőségein. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést
hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az
Adatkezelő a megtett intézkedésekről 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. A
tájékoztatás tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett
által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését
elutasítja, az erről szóló tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját és az
érintett jogorvoslati lehetőségeit. Amennyiben a kérelem benyújtásának
körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik,
az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet
olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható
legyen. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos. érinettektől származó
kéréseket gyorsan, a tőle elvárható legnagyobb odafigyeléssel és bármiféle díj,
vagy költség felszámítása nélkül teljesíti.
Jogorvoslati lehetőségek
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a
fentebb meghatározott „Adatvédelmi Jog”, „Irányelvek” és „Rendelet”.
Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:
www.naih.hu), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez
fordulhat.
Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása
során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az
új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó
statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a
kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának

módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb
felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.
Az Nyugtalotto Kft a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense
szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból,
hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense
cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából.
A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc.
egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött
információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az
adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.
A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében
olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók
készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján
a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot
tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé
teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon
is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei”
a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
A Nyugtalotto Kft a Facebook szolgáltatását használja. A weboldal tartalmát a
Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a
szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a
Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai
Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött
adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott
harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További
információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.
A Nyugtalotto Kft részére a hirdetések kiszolgálását az Adaptive Media (Sales
Contact Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről
az alábbi oldalon található további információ.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ
(érvényes 2018. május 25-től)

I. A Tájékoztató hatálya, célja
1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban
„Tájékoztató”) a Sales Contact Szolgáltató Kft. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u.

61., cégjegyzékszám: 01-09- 910369, adószám: 14579770-2-43, EU adószám:
HU14579770) mint megbízott hirdetés értékesítési partner – a továbbiakban
„Médiahirdetési-felület értékesítő” – az általa értékesített weboldalak –
továbbiakban: „Adatkezelő” – által a hirdetés értékesítés során alkalmazott
adatvédelmi és -kezelési Médiahirdetési-felület értékesítő a vele szerződésben lévő
Adatkezelő weboldalain található hirdetési helyek értékesítésében vesz részt, a
továbbiakban „Szolgáltatás”. Ezen weboldalak látogatói (továbbiakban:
„Felhasználó”) számára a weboldalak látogatása, illetve mobil vagy táblagép
alkalmazásainak használata közben különböző tartalmi elemek és hirdetések
jelennek meg, melyek közül jelen Tájékoztató a Médiahirdetési-felület értékesítő
által szervezett hirdetésekre vonatkozik, minden egyéb hirdetésre és tartalmi elemre
az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója vonatkozik.
1.2. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép
alkalmazásában a Felhasználókról az 1.1. pontban leírtak szerint gyűjtött személyes
adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Médiahirdetési-felület
értékesítő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 Rendeletében (továbbiakban „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban „Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
(továbbiakban „Grtv.”) rendelkezéseit.

II. Kezelt adatok
2.1. A Médiahirdetési-felület értékesítő, valamint az Adatkezelő az online hirdetések
kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe
(továbbiakban: „Adatfeldolgozó”). A Médiahirdetési-felület értékesítő ezúton
tájékoztatja a Felhasználókat az egyes Adatfeldolgozó partnerei által végzett
tevékenységéről. A Felhasználó a Médiahirdetési- felület értékesítő által értékesített
weboldalak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a
személyéhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató 2.2 pontjában felsorolt információk, 3.1
pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.
2.2. Az online hirdetések weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és
hirdetés- kiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan
módon, hogy cookie- kat és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók
számítógépén. Ezek az adatok következők lehetnek:



Böngésző típusa és annak beállításai;
Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;







Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére,
leiratkozásra );
az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött
idő alapján a Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb
hirdetéseket lehet biztosítani számára;
az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó
eszközbeállításai során engedélyezte.

III. Az adatkezelés célja
3.1. Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatások nyújtása az alábbiak
szerint, üzletszerzési céllal:








online mérés – mind a weboldalak üzemeltetői, mind a hirdetések megrendelői
számára fontos, hogy információval rendelkezzenek, hány különböző
Felhasználó látogatta az egyes weboldalakat és látta az általuk megrendelt
hirdetéseket. Szintén fontos számukra, hogy az egyes Felhasználók hány
oldalletöltést végeztek az oldalon, valamint hány alkalommal kattintottak
hirdetésekre, stb. Az online mérések során a cookie-k segítségével állnak
rendelkezésre ezen információk a hirdetők illetve a hirdetést megrendelők
számára, valamint a hirdetési felületek értékesítése szintén a weboldalak
látogatottsági statisztikai adatainak segítségével történik, melyeket
Adatkezelő megoszt a Médiahirdetési-felület értékesítővel;
a Felhasználók hirdetésekkel történő túlzott zavarásának elkerülése, amelyre
szintén a cookie-k segítségével van lehetőség, mivel mérhető, hogy egyes
hirdetések hány alkalommal jelentek meg egy adott Felhasználó számára és
ha a Felhasználó nem érdeklődik nem kattint a hirdetésre, a hirdetés
megrendelőjének kérése alapján nem fog több alkalommal megjelenni részére
(frequency capping);
a Felhasználók számára relevánsabb hirdetések nyújtása az alapján, hogy az
adott felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta vagy mely
hirdetésekre kattintott, így a korábbi érdeklődési körnek jobban megfelelő,
relevánsabb hirdetések fognak megjelenni;
az adatok biztonsági okokból történő kezelése a hirdetési csalások illetve a
nem valós látogatói forgalom felderítése és megelőzése

3.2. A 3.1. pontban leírt adatok minden esetben kizárólag mérési illetve hatékonyabb
hirdetés- kiszolgálási, valamint jobb online élmény nyújtása céljából kerülnek
felhasználásra. A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő és a Médiahirdetési-felület
értékesítő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az
ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek kezelésre az online
űrlapokban kitöltött információk Nem kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre a
Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás, politikai
nézet vagy szexuális irányultság.

3.3. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett
rendszer segítségével az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről
lemondani (opt-out). Amennyiben egy Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a
szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A lemondás úgy működik, hogy a
Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e beállítást
elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere
számára, hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a
Felhasználó böngészőt illetve eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket
beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a lemondást a beállítások módosításával
az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.

IV. Az adatkezelés jogalapja
4.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás
nélkül kezelheti.

V. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók
5.1. A Felhasználó az Adatkezelő weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép
alkalmazásainak használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk
jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.
5.2. A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Internet BillBoard
a.s. biztosítja,
amelynek
szolgáltatásairól
és
adatkezeléséről
a http://www.ibillboard.com/en/privacy-information/oldalon található további
információ.
5.3. A Szolgáltatás során az AppNexus Inc. rendszere gyűjt adatokat a
Felhasználókról, amelyek alkalmasak arra, hogy a böngészési előzmények alapján
különböző profilokat alkosson értékesítési, üzletszerzési céllal, ugyanakkor a
platform nem gyűjt a felhasználók közvetlen azonosításra használható adatot. Az
AppNexus szolgáltatásairól és adatkezeléséről, valamint a beállítások módosításáról
ahttps://appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy oldalon
található
további információ.
5.4. Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense
szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy
segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez
el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által
tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült
államokbeli szerverein tárolja. A Google átadhatja a gyűjtött információkat harmadik

felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google
Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense
és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő
cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online
magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson,
érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A
nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató
azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei”
a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
5.5. A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása
során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új
és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák
készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok
köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius
weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmiiranyelvek.html.
5.6. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló partnerek a felhasználói szokások
mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés
céljából a cookie- k mellett web beacont és click taget (kattintási hivatkozás és mérő)
alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a
Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával
pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által
elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján
történhet. A web beacon és a kattintásmérő eszközök visszautasítására nincs
lehetőség. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb
felvilágosítást: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.

VI. Egyéb külső szolgáltatók, hirdetők
6.1. Médiahirdetési-felület értékesítő egyes Szolgáltatásai során a megrendelőivel
közvetlenül (hirdetők) ill. a hirdetők által megbízott közvetítőn keresztül
(médiaügynökség) van kapcsolatban (továbbiakban együttesen: „Megrendelő”). A
Szolgáltatás keretében közzétett hirdetések weboldalakon történő megjelenéséhez, a
megjelenések teljesülésének méréséhez, megrendelőink is, Adatfeldolgozónak
minősülő hirdetés- kiszolgáló partnerek külső szolgáltatásait veszik igénybe, továbbá
az online hirdetések még hatékonyabb megtervezése és kiszolgálása érdekében más,
külső szolgáltatók által biztosított technológiákat is használhatnak, amelyek során
közvetlen azonosításra nem alkalmas, de személyes adatnak minősülő adatokat is
gyűjthetnek. Médiahirdetési-felület értékesítő az alábbi Adatfeldolgozó partnerekkel
működik együtt:
1080 P Solution Agency Kft.
Adanima Consulting Kft.

ADDICT Interactive Kft.
Affiliate Network Kft.
AMC Networks CE Kft.
Arena Media Hungary Kft.
ARMADILLO DESIGN Kft.
AXN Europe Ltd.
Big Bang Media Kft
Café Reklám Zrt.
CARAT Hungary 21. Média Kft.
Dentsu Aegis Network Hungary Média Kft.
DUNA AUTÓ Zrt.
EURONEON Kft.
Experience TEN Kft.
FastBridge Hungary Kft.
Flux Communications Kft.
FORMULA INVESTMENT HOUSE Ltd.
FRANK Digital Kft.
GEMIUS Hungary Kft.
Havas Media Hungary Kft.
Initiative Media Kft.
InterCom Zrt.
KATEDRA Kft.
Lidl Magyarország Bt.
Mafab s.r.o.
Mconnect Hungary Kft.
Mcsoport Magyarország Kft.
Media Insight Kft.
MediaCo Hungary Kft.
MediaCom Magyarország Kft.
MEDIATOR GROUP Kft.
METs Hungary Kft.
Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.
MFuture Hungary Kft.
Mindshare Médiaügynökség Kft.
MMS Comm. Hungary Kft.
Mozinet Kft.
MyT Group Kft.
Neo Interactive Kft.
New Land Media Kft.
OMG Hungary Kft.
Österreich Werbung Kft.
PALOTA AUTOMOBIL Kft.
PanMedia Kft.
PM Digital Kft.
ProduCom Kft.

PROFIDENT Kft.
Republic Group Kft.
SCHILLER AUTÓHÁZ Kft.
Sió ECKES Kft.
Spar Magyarország Kft.
SPIRITCOM Kft.
Szegedi Szabadtéri Nonpr. Kft.
TargetMax Kft.
TEAM RED Media Kft.
The & Partnership Kft.
United Netlines Kft.
Universal McCann Kft.
VIZEUM Hungary Média Kft.
Wavemaker Hungary Kft.
Weco-Travel Kft.
Westend Inghaszn. és Üz. Kft.
WORLD WEB NETWORK Ltd.
6.2. Az automatizált módon működő hirdetési rendszereken keresztül a
Médiahirdetési-felület értékesítő által értékesített weboldalakon reklámszolgáltatást
igénybe vevő hirdetőkkel Médiahirdetési-felület értékesítőnek közvetlen kapcsolata
nincs, mivel az automatizált hirdetésekhez szintén technológiai külső szolgáltatók
(ún. SSP-k, amelyek szintén adatfeldolgozónak minősülnek) szolgáltatásait
használjuk, amelyek az alábbiak szerint működnek:
Adatk
Adatfeldolgo
Adatk ezelés Adatvédelmi és
Adatkezelési
Kezeltadatok
zótársaság
ezelés ideje/ adatkezelésitájékozt beállítások
megnevezése
neve
célja idősza ató elérhetősége
módosítása
ka
AppNexus
(Tailwind
EMEA
Holdings
Ltd)

lásd
lásd
Tájéko
30-60 appnexus.com/en/com
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
pany/privacy-policy
pont
3.1
pont

Adform A/S

lásd
site.adform.com/uncat
lásd
Tájéko
30-60 egorized/product-and- site.adform.com/priv
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
services-privacyacy-policy-opt-out/
pont
3.1
policy/
pont

Google
AdSense
(GOOGLE
IRELAND
LTD.)

lásd
lásd
Tájéko
30-60 google.hu/intl/hu/poli google.hu/intl/hu/poli
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
cies/privacy/
cies/privacy/
pont
3.1
pont

appnexus.com/en/co
mpany/platformprivacypolicy#choices

Google
AdX/DFP
(GOOGLE
IRELAND
LTD.)

lásd
lásd
Tájéko
30-60 google.hu/intl/hu/poli google.hu/intl/hu/poli
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
cies/privacy/
cies/privacy/
pont
3.1
pont

iBillboard
(Internet
BillBoard
a.s.)

lásd
lásd
Tájéko
30-60 ibillboard.com/en/priv ibillboard.com/en/pri
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
acy-information/
vacy-information/
pont
3.1
pont

lásd
lásd
Tájéko
projectagora.com/priv projectagora.com/pri
Project Agora
30-60
Tájékoztató 2.2 ztató
acy-policy/projectvacy-policy/projectEMEA LTD.
nap
pont
3.1
agora-platform/
agora-platform/
pont
Rubicon
Project, Inc.

lásd
lásd
Tájéko
30-60 rubiconproject.com/pr
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
ivacy-policy/
pont
3.1
pont

rubiconproject.com/p
rivacy/consumeronline-profile-andopt-out/

lásd
SMART
lásd
Tájéko
smartadserver.com/co smartadserver.com/c
30-60
ADSERVER Tájékoztató 2.2 ztató
mpany/privacyompany/privacynap
SAS
pont
3.1
policy/
policy/
pont
Taboola
(Tailwind
EMEA
Holdings
Ltd)

lásd
lásd
Tájéko
30-60 taboola.com/privacy- www.taboola.com/pri
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
policy
vacy-policy#optout
pont
3.1
pont

Teads
Schweiz
GmbH

lásd
lásd
Tájéko
30-60 teads.tv/privacyTájékoztató 2.2 ztató
nap
policy/
pont
3.1
pont

SIA
“Setupad”

lásd
lásd
Tájéko
30-60 setupad.com/privacyp setupad.com/privacy
Tájékoztató 2.2 ztató
nap
olicy
policy
pont
3.1
pont

teads.tv/privacypolicy/

6.3. Médiahirdetési-felület értékesítő a Szolgáltatásai során a megrendelők (hirdetők,
médiaügynökségek vagy automatizált hirdetési rendszerek) által a felhasználókról
gyűjtött bármely adat esetén azok adatkezelője a megrendelő, adatfeldolgozója pedig
szintén a megrendelő vagy az általa megbízott cég, amely adatok kezelésére és
feldolgozására az adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója.

VII. A Tájékoztató módosítása
7.1. Médiahirdetési-felület értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen
Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt az adaptivemedia.hu
oldalon tegye közzé.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek
8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal
kereshetők
a
Médiahirdetési-felület
értékesítő
munkatársai
is
az adatvedelem@adaptivemedia.hu címen.
8.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: naih.hu).
8.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása
a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az
Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és
eszközeiről.
Budapest, 2018. május 25.

Nyugtalotto Kft.
Budapest, 2018 május 24.

