
 A pentekiprojekt.hu zenekari oldalon feliratkozó látogatók 

személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés  

 
 I/1.Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre 

 
Az adatok forrása a pentekiprojekt.hu oldalon az űrlap kitöltése során Önként megadott érdeklődők alábbi személyes 
adatai: 
Név 
e-mail cím 

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja 

 
Az adatkezelés  célja, hogy a  G-art Média Kft. munkatársaiból összeállt hobbi zenekar az érdeklődőknek tájékoztatást 
küldjünk hírlevél formájában. 
Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos 
megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel.  
 
Az adatok kezelésének jogalapja a hozzájárulás. 

I/3. Az adatkezelés időtartama Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év. 

 

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek 

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag 
magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy 
egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive -  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan 
felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még 
egyértelműbbé. 
 
Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket 
használunk.  
A sütik önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére 

alkalmasak. 
- A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen,  érvényességi ideje a 

munkamenet (böngészés) befejezéséig tart.  
- Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket 

(pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről 
bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa.  

I/5. Adattovábbítás 
A Kűlső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a 
GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat: 

● Saját céljaikra fel nem használják; 
● Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak; 
● A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség 

mellett tárolják;. 



● Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és 
azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket. 

A G-art Média Kft. az Érintett Személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja: 

● a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13 
● Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő 

adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, 
telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció,  

○ Google Drive 
○ Google Docs 
○ Google Analytics 

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak. 
Nem célunk a honlapunk látogatóinak beazonosítása ezért ne végzünk profilozást. 

I/8. Az Érintett jogai 
 

● Az átláható tájékoztatás joga:  
Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. 
Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni. 

● Hozzáférés joga: 
Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani.  

● Helyesbítéshez való jog: 
Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását. 

● Adathordozhatósághoz való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más 
Adatkezelőhöz továbbítsa. 

● Az elfeledéshez való jog:  
Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett 
beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok 
törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek. 
Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon                 
belül – bírósághoz fordulhat. 

● Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett 
beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is. 

● Információs önrendelkezéshez való jog: 

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az             
adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre              
szíveskedjen megküldeni! 

● Bírósághoz fordulás joga: 

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a               
Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint. 

● Panasztevés joga: 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: 

mailto:adatvedelem@onlinetoborzas.hu


a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

c.Honlap: www.naih.hu 

d.Telefon: +36 (1) 391-1400 

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. 

 

 

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem minta 
 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti 

jogommal élve kérem a személyes adataim törlését. 

 

Az érintett neve: 

................................................................................................................ 

 

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 : 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 

 

Kelt: .......................................... ................................................. 

 

Aláírás 

 

 

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. 

e-mail cím, telefonszám 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

