ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Lépéselőny Média Kft. (Továbbiakban: Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a
honlapján elérhető Szolgáltatás felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a
személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az érintett a honlapon elérhető Szolgáltatás használatával, a Felhasználó a személyes
adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzat tartalmát
és regisztrációjával kifejez etten hozzájárul azokhoz a jelen szabályzatban foglalt
adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson, hanem önkéntes
hozzájáruláson alapulnak.
1. Adatkezelő neve, címe, elektronikus elérhetősége:
1.1. Név: Lépéselőny Média Kft
1.2. Cím: 2636 Tésa, Petőfi Sándor u. 16.
1.3. Elektronikus elérhetőség: lepeselony@lepeselony.hu
2.1. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-108726/2016.
2.2. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 02034-0001.
3. Adatkezelő
3.1. Név: Lépéselőny Média Kft. – Németh Zoltán
3.2. Elérhetőség: 06-1-6-333-608
3.3 Adatvédelmi tisztviselő neve: Németh Zoltán
3.4. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: (postai cím, e-mail cím, telefon) 2636 Tésa, Petőfi Sándor u.
16. / lepeselony@lepeselony.hu / 06-1-6-333-608

A Lépéselőny Média Kft. tárhely szolgáltatója:
Név: MediaCenter Hungary Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu
Telefon: 06 76 / 575-023
Fax: 06 76 / 575-024
Honlap: www.mediacenter.hu
4. Adatkezelés megnevezése
Adatkezelés az internetes honlapon regisztrált felhasználók önkéntes, tájékozott, és
határozott hozzájárulása alapján.
5. Adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a

továbbiakban: Infotv.) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
6. Kezelt adatok köre
6.1. A Felhasználó által regisztráció során kötelezően megadott adatok: vezetéknév,
keresztnév, cégnév, beosztás, irányítószám, város, cím, telefon, e-mail cím, tevékenységi
körök, árbevétel-kategória, létszám-kategória, azonosító, jelszó, rövid bemutatkozás részét képező
Felhasználó által meghatározott adatok.
6.2. A Felhasználó döntése alapján megadott adatok: ország, fax szám, skype,
kulcsszó, e-mail cím, mobilszám, bővebb bemutatkozás, csatolt anyagok (kép, videó,
minden feltöltött file) illetve a Tárgyalószoba használata során megadott, valamint az
Üzenőfalon és a Hasznos Hirdetések rovatban közölt adatok, továbbá egyéb, a
Felhasználó által saját, egyoldalú döntése alapján nyújtott adatok.
6.3. A Szolgáltató által rögzítésre kerülő egyéb adatok: Felhasználó számítógépének
IP-címe, számítógépes beállításai, látogatás kezdő és befejező időpontja (utolsó
látogatás időpontjához az összes Felhasználó hozzáfér), az esetleges küldő hivatkozás
http címét.

6.4. Az adatok valódiságára, illetve az egyes adatmezők telítettségre vonatkozóan Szolgáltató minden
felelősséget kizár, tekintettel arra, hogy az adatok forrásai felett nem rendelkezik (az adatokat partnereink
adják meg a regisztráció, majd a telefonos frissítés során). Szolgáltató minden díja a fenti korlátozásokra
tekintettel került megállapításra.
7. Adatkezelés célja
7.1. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében: a Felhasználó
jogosultságának azonosítása, visszaélések kiszűrése, Szolgáltató részéről történő
kapcsolattartás elősegítése, illetve a Szolgáltatás nyújtásának elősegítése,
piackutatás, direkt marketing tevékenység és üzletszerzés saját célból, illetve –
előzetes, kifejezett felhasználói hozzájárulás esetén – meghatározott harmadik
félnek a “Felhasználói feltételek”-ben meghatározott módon történő átadása
(adatbázis-értékesítés).
7.2. A Felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében: belső internetes
közösség alkotása, a Felhasználók azonosítása. A megadott adatok lehetővé teszik a
Felhasználók számára, hogy könnyebben keressék és azonosítsák egymást. Az
adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött
oldalakon megjelenő hirdetési
csíkokon (banner) személyre szabott reklámok
jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó bármikor, indokolás
nélkül, a Szolgáltatóhoz intézett elektronikus levélben/leiratkozással megtilthatja.
7.3. A Szolgáltató által rögzítésre kerülő egyéb adatok esetében az adatok tárolása
kizárólag anonim módon történnek és statisztikai célokat szolgálnak.
7.4. Az adatkezelő a 7.1. pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes
adatokat nem használja, illetve személyes adatokat csak a Felhasználó előzetes
és tájékozott hozzájárulása esetén, m eg fe l el ő t it k os ít á s s al v éd ve adhat át harmadik
Ez nem
személyeknek.
vonatkozik
az esetleges, törvény alapján kötelező
adattovábbításokra. A Szolgáltató a Felhasználó személyes
adatait csak akkor
és
olyan terjedelemben továbbítja külföldre, amennyiben a Szolgáltatást Felhasználó

külföldről veszi igénybe. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás
keretében nyilvánosságra hozott adatok külföldi felhasználók számára is elérhetőek
lesznek.
7.5. Telefonbeszélgetés hangrögzítése kizárólag a Felhasználó előzetes
hozzájárulása alapján történhet. A Szolgáltató a hangfelvételt legfeljebb a
törvényben előrt ideig őrzi meg, és kérésre azt ingyenesen a Felhasználó
rendelkezésére bocsátja. A hangfelvétel és a telefonbeszélgetés során a
Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kizárólag a
Felhasználó hozzájárulása alapján, annak kereti között kezelhetők és
továbbíthatók harmadik személy részére. Adattovábbítás esetén a
Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót a harmadik fél nevéről és
elérhetőségéről, ahol további tájékoztatást kaphat az adatkezelésről,
esetlegesen adatfeldolgozó igénybevételének tényéről, és a jogorvoslati lehetőségekről. A
hangrögzítéssel és adattovábbítással kapcsolatos jogorvoslatra a jelen
szabályzat 9-11. pontjai megfelelően irányadók.
8. Adatkezelés időtartama
8.1. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a Felhasználóval
kötött Szolgáltatás igénybevételét szabályozó Megállapodás meg nem szűnik, illetve
amíg a Felhasználó tagja a közösségnek.
8.2. A Felhasználó döntése alapján megadott adatok esetében, amíg a Felhasználó
azokat a Szolgáltató által biztosított tárhelyen megjeleníti, illetve személyre szabott
reklámok esetében, amíg a Szolgáltató
által biztosított
megtiltási/leiratkozási
lehetőséggel a Felhasználó nem él.
8.3. A Szolgáltató által rögzítésre kerülő egyéb adatok esetében - az utolsó látogatás
időpontjának kivételével - a látogatástól számított 8 napig tárolja a rendszer az
adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a Felhasználó következő
látogatása időpontjában automatikusan felülírja.
8.4. A fentiekben meghatározott időtartamok lejártát követően a Szolgáltató az
adatokat anonimizálva felhasználhatja üzemeltetési és belső üzleti statisztikák
készítéséhez.
8.5. Szolgáltató a felmerülő jogviták megoldásának elősegítése és az ilyen jogvitákban
saját megfelelő eljárásának igazolása, vagy a Felhasználóval szembeni saját
kártérítési igényének alátámasztása érdekében jogosult szükséges mértékben
felhasználni a Felhasználó adatait, ha a jogvita vagy kártérítési igény az adatra
egyébként irányadó törlési határidő előtt felmerült.
9. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatása, az adatok törlése
és helyesbítése

Az adatkezelés vonatkozásában a Felhasználót az alábbi jogok illetik meg:
- tájékoztatáskéréshez való jog
- helyesbítés joga
- törlés iránti kérelem előterjesztésének joga
- tiltakozás az adatkezelés ellen
- együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán
9.1.

- az adathordozhatósághoz való jog
- hozzájárulás visszavonásához való jog
- jogorvoslathoz való jog
Az alábbi jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az
érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

9.2. Törlés

A kezelt adatot törölni kell, ha:
a) az adat kezelése jogellenes;
b) a felhasználó azt – törvényben előírt kötelező adatkezelést kivéve – kéri;
c) az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A Felhasználó jogosult személyes adati törlését kérni. A Szolgáltató a törlés megtörténtéről értesíti,
vagy a törlésre vonatkozó kérelem elutasításáról indokolással tájékoztatja a Felhasználót.
A Felhasználó a Szolgáltatónak lepeselony@lepeselony.hu elérhetőségén keresztül, írásban kérheti
a Szolgáltatótól a személyes adatainak törlését. A Szolgáltató – amennyiben annak akadálya nincs –
az adatokat a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli. A törlési kérelmet a
Szolgáltató abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a Szolgáltatót a személyes adatok további
tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szolgáltató az adat(ok) törléséről
a Felhasználót, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
9.3. Tájékoztatáskéréshez való jog
A Felhasználó tájékoztatást kérhet általa átadott és a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató, mint adatkezelő vagy
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a panaszbenyújtás
jogáról, az adatvédelmi incidensről és körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, valamint arról, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, valamint,
hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása, a hozzájárulás
visszavonásának lehetőségéről továbbá – személyes adatai továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás iránti kérelmet – a Felhasználók adatai biztonsága érdekében – csak személyesen
teljesíti a Szolgáltató. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő
megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, vagy emailben illetve faxon a
megfelelő azonosító adatok (felhasználó azonosító, jelszó, név, cégnév, cím, székhely, e-mail cím)
megadásával van lehetőség a Szolgáltató részére megküldeni. A Szolgáltató a lehető legrövidebb idő
alatt, de legkésőbb 15 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által
megadott címre/e-mail címre.

Ezen tájékoztatás ingyenes.
9.4.
Helyesbítés

Amennyiben a Felhasználó jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Szolgáltató
felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Szolgáltató egyéb úton
tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a
Szolgáltató haladéktalanul helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének
elutasításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.
9.5. Amennyiben a tájékoztatás megadását törvény korlátozza, a Szolgáltató a kért
közli
felvilágosítást
megtagadhatja,
és
a
Felhasználóval
a felvilágosítás
megtagadásának indokát.

9.6.

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán
A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködését a
Felhasználó jogosult bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosult megtagadni
vagy megtiltani névadatának a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését,
közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását,
illetve harmadik személynek átadását.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Felhasználó a Szolgáltató honlapján megtalálható, vagy
közvetlenül a Szolgáltatótól nyomtatott formában kérhető nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és a
Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló
nyilatkozatnak a Szolgáltató által történő átvételét követően az adatkezelést haladéktalanul
megszünteti és adatait a nyilvántartásából törli, amennyiben annak jogszabályi akadálya nincs. A
Szolgáltató az adatkezelés megszüntetéséről és adatai törléséről, vagy annak akadályáról a
Felhasználót, a Felhasználó által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
10. Tiltakozás

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) az adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
c) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

d) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás,
illetve közvetlen üzletszerzés céljára történik;
e) a tiltakozás jogának gyakorlását törvény lehetővé teszi.
A Felhasználó jogszerűen nem tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a
Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a Felhasználó
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
Felhasználót írásban tájékoztatja.
Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – a Szolgáltató megszünteti. A Szolgáltató a tiltakozásról, illetőleg annak
alapján tett intézkedéseiről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatokat korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
11. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Info. tv. alapján a Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint az Info. tv-ben meghatározott
esetekben a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a
közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül
kezdeményezhető.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06-1/391-1400
Telefax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a Szolgáltatásnak a
módosítás
hatálybalépését
követően elfogadja
a módosított
adatkezelési
szabályzatot.
13.
ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A Szolgáltató a megbízóival, mint adatkezelőkkel megkötött adatkezelést is érintő
vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül.

szerződések

Az Adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés 2016/679 EU rendelet követelményeinek való
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására. Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további
adatfeldolgozót nem vehet igénybe, illetve az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe
további adatfeldolgozót. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az Adatfeldolgozó tájékoztatja az
Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok
cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben
kifogást emeljen.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet,
továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.
Az Adatfeldolgozó:
- személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
- biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak
vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak,
- az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az Adatkezelő döntése alapján minden
személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós
vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
- az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a vonatkozó jogszabályi előírásokban
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti
az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni
vizsgálatokat is.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles
megfizetni az érintettnek az Adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az
Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be a 2016/679 EU rendeletben meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta
vagy azokkal ellentétesen járt el. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a 2016/679 EU rendelet

szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli
felelősség.

