Adatkezelési Tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a Sláger FM Hálózat Zrt., mint adatkezelő
(„Adatkezelő”) tájékoztatását tartalmazza a www.slagerfm.hu elnevezésű weboldal („Weboldal”)
látógatói („Érintett”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.
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Az Adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés
időtartama

1.1.

Az Érintettek adataira vonatkozó szabályozás
Az adatkezelő megnevezése
Sláger FM Hálózat Zrt. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17., nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-044277, képviseli: Ürge Dezső
vezérigazgató; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76414/2014).
A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja és ideje
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges
és elégséges, a cél elérésére alkalmas, viszont csak a cél megvalósulásához szükséges
minőségben, mennyiségben és ideig.
Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt
személyes adatok biztonságban legyenek, és ha szükséges, naprakészek legyenek. Az Adatkezelő
a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
egyértelmű és könnyen átlátható módon végzi.
A személyes adatok az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tehetik lehetővé. Az ennél
hosszabb ideig történő tárolásuk csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási, vagy statisztikai célból történhet.
A személyes adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítani kell a megfelelő biztonságot, valamint az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmét.
Az adatkezelés jogalapja
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályoknak, továbbá az adatok felvételének, kezelésének és tárolásának tisztességesnek kell
lennie.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes
adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli és tárolja azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő,
lényeges és csak a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő mennyiségű és minőségű személyes
adatokat kezeli.
Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban felsorolt adatkezelési csoportok szerinti adatkezelések
határozzák meg azzal, hogy valamennyi adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679 Rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe.
Az Érintett adatainak harmadik személy részére történő továbbítása („Adattovábbítás”) nem
lehetséges.
1.2.

Cookie (süti) adatkezelés
Kezelt adatok köre
A Weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon
végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás
működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
A Weboldal által használt sütik:
- weboldalunk fejlesztése,
- böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
- az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon,
- információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy
használja leginkább,
- chat funkció és websegéd szolgálatás használata.
A sütik ellenőrzése és kikapcsolása
Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában
megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden
alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. Felhívjuk
figyelmét, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának és folyamatainak
megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése
miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a
Weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Érintett
hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a Weboldal megtekintésétől számított 30 nap.

1.3.

Az üzleti vagy önkéntes célból létrejövő kapcsolatok kialakítása folytán történő adatkezelés
Az Adatkezelő az üzleti, vagy egyéb önkéntes célból létrejövő kapcsolatok kialakítása céljából
kezeli az Érintett adatait, amennyiben az Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelővel a
online@slagerfm.hu e-mail címen.
Az adatkezelés jogalapja és célja
Az önkéntes kapcsolatfelvétel következtében bekövetkező adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk
(1) bekezdésének f) pontja alapján a kapcsolat kialakításához és fenntartásához fűződő jogos
érdek.

Az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a kapcsolat fenntartása nem, vagy csak
aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra
korlátozódik. Ennek következtében az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint
az adatkezeléshez fűződő látógatói/felhasználói érdekekkel.
Az adatkezelés időtartama
Adatait az Érintettel való kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti, vagy egyéb kapcsolat
alapjául szolgáló dokumentum megőrzésének időtartama alatt kezeljük, kivéve, ha az Érintett már
nem kapcsolattartó az Adatkezelő üzleti partnerénél, ez esetben a kapcsolattartói adatokat
Adatkezelő frissíti.
1.4.

Az Adatkezelő által, a Rádió műsoraiban, vagy a Weboldalon megszervezett
nyereményjáték lebonyolítása során történő adatkezelés
Kezelt adatok köre
A Rádió műsoraiban szervezett nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a
játékba kerüléskor a Rádió munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, a
Weboldalon szervezett online játék esetén nevét, e-mail címét, nemét és korát. Amennyiben a
játékos nyer, úgy a Rádió munkatársának meg kell adnia lakcímét, illetőleg amennyiben
nyereményét nem a lakóhelyére kéri kézbesíteni, úgy a kézbesítés címét. Magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező játékos köteles belföldi kézbesítési megbízottat meghatalmazni, a
nyeremény átvétele céljából.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint
GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerint a nyereményjátékban résztvevő Játékos önkéntes
hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett adatait a
hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Az Általános Nyereményjáték Szabályzatról bővebben itt olvashat.
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Az érintett jogai:

2.1

Az adatkezelés időtartama alatt a GDPR rendelkezései szerint az Érintetteket az alábbi jogok
illetik meg:
(i)

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
joga:
Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől,
hogy az Érintett milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen
forrásból, mennyi ideig kezeli.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megteszi, az Érintett által megadott e-mail címre való tájékoztatás küldésével.

(ii)

helyesbítéshez való jog:

Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy
valamely adatát módosítsa.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megteszi, az Érintett által megadott e-mail címre való tájékoztatás küldésével.
(iii)

zároláshoz való jog:
Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől adatának
zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi
az adatok zárolását.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megteszi, az Érintett által megadott e-mail címre való tájékoztatás küldésével.

(iv)

törléshez való jog:
Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől az adatának
törlését.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
megteszi, az Érintett által megadott e-mail címre való tájékoztatás küldésével.

(v)

tiltakozáshoz való jog:
Az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és a döntésről az Érintettet emailben tájékoztatja.
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Jogorvoslat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén joga van értesíteni az Adatkezelőt, így lehetősége
nyílik arra, hogy rövid időn belül az Ön közreműködésével helyreálljon a jogszerű állapot.
A látogatóink érdekében mindent megteszünk, hogy az Ön segítségével felismert problémára megoldást
találjuk. Ez mind a Weboldal látogatóinak, mind pedig az Adatkezelőnek elsődleges érdeke és célja.
Amennyiben az Ön véleménye szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, az alábbi elérhetőségeken
értesítheti erről a hatóságot:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 1 391-14-00
E-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/
Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az Érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak
Adatkezelő által történő kezeléséhez.

