Adatvédelmi tájékoztató
(V.2)
I. Bevezetés
A Mediagnost Kft. adatkezelési tevékenységét – a megfelel bels szabályok, technikai és
szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között
feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történ védelmér l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezésér l (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: Rendelet),
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
A Mediagnost Kft., mint a www.mediagnost.hu weboldal üzemeltet je tájékoztatja
weboldalának látogatóit (továbbiakban: érintettek), hogy adatkezelésük során az alábbi
adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) leírtak szerint jár el. A Mediagnost
Kft. a Tájékoztató megváltoztatási jogát fenntartja az id közben módosuló jogszabályi
háttérrel és bels szabályzatainak törvényi változásokkal történ folyamatos frissítése miatt.
A jelen Tájékoztató az érintetteket kívánja tájékoztatni a Mediagnost Kft. honlapja használata
kapcsán felmerül , a társaságunk által végzett adatkezelési tevékenységek szabályozásáról.

II. Az Adatkezel személye
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszám:
Fax:
E-mail címe:
Honlapja:

Mediagnost Kft. (a továbbiakban: Adatkezel )
1106 Budapest, Fehér út 10.
10938827-2-42
+36 1 431-8750
+36 1 265-2073
webmaster@mediagnost.hu
www.mediagnost.hu

III. Az adatkezeléssel érintett és kezelt adatok
1. Az Adatkezel weboldalának látogatása
Az Adatkezel honlapján lév információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem
szükséges. A honlap látogatóinak nincs lehet ségük hírlevélre feliratkozni vagy más módon
regisztrálni. Az érintettek a honlapra kihelyezett elérhet ségek – telefonszám és/vagy e-mail
cím – használatával kezdeményezhetik a kapcsolatfelvételt információ és ajánlat kérése,
valamint álláskeresési hirdetésre adott válasz céljából.

1/a) Adatkezelés információ kérése esetén
Adatkezel lehet vé teszi az érintettek számára, hogy a honlapon megadott elérhet ségeken
keresztül információt kérjenek.
Az információkérés miatti adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek köre azok a természetes személyek, akik az Adatkezel vel kapcsolatba lépnek
személyes adataik megadása mellett információkérés céljából.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
Adatkör
Cél
- név
- azonosítás
- telefonszám
- kapcsolattartás
- e-mail cím
- kapcsolattartás
- kérdés tárgya - kérdés beazonosítása
- kérdés tartalma - válasz alapja
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelel információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezelés id tartama a cél megvalósulásáig tart.
1/b) Adatkezelés ajánlat kérése esetén
Adatkezel lehet vé teszi az érintettek számára, hogy a honlapon megadott elérhet ségeken
keresztül ajánlatot kérjenek.
Az ajánlatkérés miatti adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az érintettek köre azok a természetes személyek, akik az Adatkezel vel kapcsolatba lépnek
személyes adataik megadása mellett ajánlatkérés céljából.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
Adatkör
Cél
- név
- azonosítás
- telefonszám
- kapcsolattartás
- e-mail cím
- kapcsolattartás
- ajánlat tárgya - ajánlat beazonosítása
- ajánlat tartalma - ajánlat alapja
Az adatkezelés célja az érintett számára megfelel ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
Az adatkezelés id tartama a cél megvalósulásáig tart.
1/c) Adatkezelés álláskeresési hirdetésre adott válasz esetén
Adatkezel lehet vé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett állásokra
pályázók a megadott elérhet ségeken és az allas@mediagnost.hu e-mail címen keresztül
kapcsolatba lépjenek Adatkezel vel.
Az álláskeresési hirdetésre adott válasz miatti adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes
hozzájárulása.

Az érintettek köre azok a természetes személyek, akik az Adatkezel vel kapcsolatba lépnek
személyes adataik megadása mellett álláshirdetésre történ válaszadás céljából.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:
Adatkör
Cél
- név
- azonosítás
- telefonszám
- kapcsolattartás
- e-mail cím
- kapcsolattartás
- ajánlat tárgya - ajánlat beazonosítása
- ajánlat tartalma - ajánlat elbírálásának alapja
Az adatkezelés célja a pályázóval történ kapcsolattartás, a pályázat elbírálása, a
kiválasztottal munkaszerz dés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató
nem t választotta az adott állásra.
A személyes adatok kezelésének id tartama a pályázat elbírálásáig tart. A ki nem választott
jelentkez k személyes adatai értesítésüket követ en törlésre kerülnek. Törlésre kerülnek
annak adatai is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonja.
A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelm és önkéntes hozzájárulása alapján rizheti
meg a pályázatokat, feltéve, hogy azok meg rzésére a jogszabályokkal összhangban álló
adatkezelési cél elérése érdekében van szükség. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását
követ en kell kérni a jelentkez kt l.
2. Webanalitikai szolgáltatások használata (cookie-k)
Az elektronikus hírközlésr l szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szerint: „Egy
el fizet nek vagy felhasználónak elektronikus hírközl végberendezésén csak az érintett
felhasználó vagy el fizet világos és teljes kör – az adatkezelés céljára is kiterjed –
tájékoztatását követ hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni vagy az ott tárolt adathoz
hozzáférni.”
Adatkezel a fentiek alapján a következ tájékoztatást adja az általa használt analitikai
eszközökkel, azaz cookie-k (sütik) használatával kapcsolatban:
Adatkezel honlapján nem használ webanalitikai eszközöket, azaz cookie-kat (sütiket).
3. Közösségi oldalakon történ jelenlét
Az Adatkezel nem érhet el a különböz közösségi portálok oldalain.

IV. Az érintett személyi jogai
Az Adatkezel tájékoztatja az érintetteket, hogy adataik Adatkezel által történ kezelésér l
tájékoztatást, illetve adataik kezelésére vonatkozó nyilatkozataik módosítását, adataik
helyesbítését vagy törlését elektronikus úton az adatvedelem@mediagnost.hu e-mail címre
vagy postai úton Adatkezel
székhelyének címére küldött levélben kérhetnek.

E pontban az áttekinthet ség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglalásra kerülnek az
érintettek jogai és jogorvoslati lehet ségei.
El zetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefügg tényekr l és információkról az
adatkezelés megkezdését megel en tájékoztatást kapjon.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezel l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészít nyilatkozat útján történ – kiegészítését.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezel pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben
meghatározott indokok valamelyike fennáll.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezel
rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

korlátozza az adatkezelést, ha a

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezel minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésr l, törlésr l vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy er feszítést igényel. Az érintettet kérésére az
Adatkezel tájékoztatja e címzettekr l.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
Adatkezel rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
Adatkezel nek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezel , amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés
közérdek vagy az Adatkezel re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezel
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy t hasonlóképpen jelent s mértékben érintené.

Korlátozások
Az Adatkezel re vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensr l
Ha az adatvédelmi incidens valószín síthet en magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezel indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensr l.
A felügyeleti hatóságnál történ panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet. Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelez erej döntésével szemben
vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekr l vagy
annak eredményér l.
Az adatkezel vel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak kezelését a Rendeletnek nem megfelel kezelés következtében megsértették.

Az érintett információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal
élhet az erre kijelölt hatóságnál is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
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