Adatvédelmi tájékoztató
A Telekom Családi Tévéalbummal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a
Magyar Telekom Nyrt.) adatkezelőnek minősül, amely tevékenységet Lebonyolítón (azaz a Mito
Communications Zrt.-n), mint adatfeldolgozón keresztül látja el. A Telekom Családi
Tévéalbummal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen
Szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Telekom Családi Tévéalbum
használata során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott
célokra kezeli. A Szolgáltatás Egyéb szereplőjeként résztvevő Facebook önálló adatkezelő.
Adatkezelők, adatfeldolgozók adatai
Szervező, mint adatkezelő:
Magyar Telekom Nyrt.
Cg.: 01-10-041928
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Lebonyolító, mint adatfeldolgozó:
Mito Communications Zrt.
Cg.: 01-10-047585
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 9. 4. emelet
Egyéb Szereplő, mint adatkezelő:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin, Írország
Az érintettek személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek
nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek
személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel kezeli. Az adatkezelők,
önálló adatkezelőknek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan
határozzák meg, azért önálló felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők saját adatvédelmi
tájékoztatóval rendelkeznek.
A Szervező által kezelt személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a
kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:
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Adatbiztonság:
A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Felhasználó személyes adatait 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. A Felhasználó személyes adatainak a
védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi
intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt
védelmi szint egymással arányban van.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A Felhasználó kérheti a Szervezőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének
korlátozását, valamint.
d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az
adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.
A Felhasználó jogosult arra, hogy. a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
a) személyes adat kezelése jogellenes;
b) a Felhasználó ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
c) az 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 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a
Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri. A Szervező a
Felhasználó részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A
kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Felhasználók: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 36.
Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, a Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
A Telekom Családi Tévéalbumot használók személyes adatainak a Felhasználó kérésére történő
törlése esetén, a Felhasználó regisztrációja ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat:
Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a Szervező adatvédelmi tisztségviselőjéhez
lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; tel.: +36 (1) 4580561; email: DPO@telekom.hu.
Továbbá a Felhasználó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is
fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL:
http://naih.hu)
A Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Szervezővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, a Szervező köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
A Szervező a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szervező mentesül
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelkezései az
irányadóak.
Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

