Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a
továbbiakban: 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.”)) előírásainak megfelelően a Felix
Promotion az alábbi tájékoztatást nyújtja a cég által üzemeltetett felixpromotion.com
honlappal (továbbiakban: honlap) kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje,
hogyan kezeljük adatait.
Az érintett a honlap sajtóakkreditáció adatlapjának használatával kapcsolatban akként
nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az iroda sajtó akkreditáció
adatlapján nem veheti fel a kapcsolatot az irodával, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1)
bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll
módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol
azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik
felelősséggel.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az sajtóakkreditáció adatlapon a
kapcsolatfelvétel, csak akkor lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére
megadja.
ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Az adatkezelő megnevezése: Felix Promotion Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe, székhelye: 1031 Budapest, Monostori út 8
Az adatkezelő adószáma: 14931891-2-41
Képviselő: Rácz Felix
Az adatkezelő e-mail címe: info@felixpromotion.com
Az adatkezelő telefonszáma: (06-1) 240 0871
(továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói
ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.
Adatkezelés fajtája: Online kapcsolatfelvétel, sajtóakkreditáció rendezvényre
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont)
Kezelt adatok köre: Email cím, Név, Cégnév
Adatkezelés célja:Regisztráció, mint sajtómunkatárs, sajtóanyagok fogadása mailen keresztül
Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása
bármikor megtehető az hirek@felixpromotion.comemail címre küldött üzenettel.

A
kötelezően megadandó adatok hiányábanaz Adatkezelő nem tudja az Érintettet
regisztrálni, sajtóanyagot küldeni és belépést biztosítani a rendezvényre.
ADATFELDOLGOZÓK:
Adatkezelő az adatokat a weboldal üzemeltetése céljából továbbíthatja az alábbi
adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést
érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az
Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem
végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek
tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó
munkavállalói ismerhetik meg.

Az adatfeldolgozó megnevezése: A-Tech-Team Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Budapest, Sió utca 44.
E-mail cím: tanczosgab@gmail.com
Adatfeldolgozási tevékenység: webhosting, weboldal üzemeltetés
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÉS
TECHNIKAI JELLEGŰ ADATKEZELÉS

MŰKÖDÉSÉVEL

KAPCSOLATOS

A Felix Promotion Kft. által üzemeltetett weboldalra való belépéssel, ha ezt az Érintett által
használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett az oldal első látogatásakor
kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Érintett
számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható
okos eszközök), illetve azon e célból ún. „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat
helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más
eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is
rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:
● információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
● megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
● felhasználásra kerülhetnek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak
optimalizációjához.
Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző
bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem
tartalmaznak. Ezen kívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t,
melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a Látogató IP címét
tartalmazzák. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Weboldala
barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően
lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a Látogató
érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy a böngészés a lehető
legkényelmesebb legyen. A Látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.
Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a
merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti
teljes mértékben a Látogató a Weboldal egyes funkcióit. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a
Sütiket a Látogató hagyja bekapcsolva.
A Sütik megtekintése és törlése általában a böngésző beállítások funkcióját választva
bármikor lehetséges.
A Weboldal használatával az érintett hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és
feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.
A cookie megkönnyíti a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára
webes élményt, hatékony információforrást jelentsen, biztosítja a honlap üzemeltetője részére
az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott
szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
Azaz a sütiket alapvetően információgyűjtésre használjuk fel a még jobb felhasználói élmény
biztosítása és honlapunk fejlesztése céljából.
A WEBOLDAL A KÖVETKEZŐ SÜTIKET HASZNÁLJA:
Munkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz,
weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez.
Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által
kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt
azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek
emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik
automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie: Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik,
hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói
döntéseit (mint választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a
szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által
végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb
funkciókat kínálhassunk Önnek.
Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem
használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.
Harmadik féltől származó cookie: Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások
segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását
eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra,
hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön
miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. pl youtube.com - video, social plug-inek,
Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményei):A Weboldal személyesebbé tétele
érdekében az a Facebook közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra.
Ennek érdekében a Weboldal a „LIKE” (tetszik) gombot használja, amelyeket a Facebook
Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) vállalat tesz elérhetővé.
Ha az Érintett felkeresi a Weboldal egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a
bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook-kal. Ha a látogató be van jelentkezve a
Facebook-on azok hozzárendelhetik az Érintett látogatását Facebook fiókjához. Ha az Érintett
alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a
böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra
kerül. A Facebookról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak a látogató
profiljához történő hozzárendelését. Ezek a vállalatok weboldalaikon részletes információkat
bocsátanak rendelkezésre az Érintett adatainak a hozzájárulása megadását követően történő
használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. (Facebook
adatvédelmi tájékoztató)
Ugyanitt további információkat talál az Érintett a jogaira, magánélete védelmét célzó
beállításokra és tiltakozási jogának gyakorlására vonatkozóan.
Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben
nem tudja kihasználni a Weboldal összes funkcióját.
A sütik letiltásátaz egyes webböngészőkbenaz alábbi módokon tudja megtenni:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer?re
directlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari: 
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI:
Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról,
hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az
Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.
Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen
tájékoztató tartalmaz.
Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes
adatok kiegészítését kérje.
Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem
esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a
hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat.
Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat,
akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.
Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha
vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az
adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés
céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen. A korlátozás
feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja
valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.
Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket
másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel, ha ez technikailag
megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintetteket, ha az adatkezelés
hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az
adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan
késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére
írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az
adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel
az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül
tájékoztatja.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott
elérhetőségein gyakorolhatja.
Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu),
vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább
megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

