
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS SZABÁLYZAT 

 

1. A nyilatkozat célja 

 

1.1. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a Premier Press Kiadó és Kereskedelmi KFT 

(Székhely: 1223 Budapest, Memento Park, Balatoni út – Szabadkai utca, adószám: 

12227460-2-43, cégjegyzékszám: Cg.01-09-566237/5., számlaszám: OTP Bank Nyrt. 

11708001-20524418) (továbbiakban: Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes 

adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza. 

 

1.2. Adatkezelő minden Érintett személyes adatait és személyhez fűződő jogait tiszteletben 

tartja, a kezelésében álló adatokat kizárólag úgy és abban a körben kezeli, ahogy és amelyre 

Érintettől a kifejezett hozzájárulást megkapta, illetve amelyeket a hatályos jogi szabályozás a 

számára lehetővé tesz. 

 

1.3. A hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései és az Adatkezelő belső szabályzatai alapján 

az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Érintett adatait a hivatkozott jogszabályi 

előírások betartása mellett rögzítse, tárolja, kezelje és felhasználja. 

 

1.4. Érintett részéről az adatközlés önkéntes, de bármikor jogosult az adatkezelésről 

tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni. 

 

1.5. Érintett jelen Adatkezelési Nyilatkozat, illetve az azzal összhangban álló, az Adatkezelő által 

közzé tett egyéb szabályzatok – Látogatói szabályok, Munkaköri leírás, Munkaszerződés, 

Vásárlói szabályok, Munkavédelmi szabályzat, stb. – elfogadásával, illetve a szabályzatban 

szereplő ráutaló magatartásával hozzájárul Adatkezelőnek a meghatározottak szerinti 

adatkezeléséhez. 

 

1.6. Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített 

előírásokat és korlátozásokat minden esetben betartja. 

 

2. Adat 

 

2.1. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) 

természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

Érintettre vonatkozó következtetés. 

 

2.2. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

Érintettel összefüggésbe hozható. 

 

3. A kezelt adatok 

 

3.1. Adatkezelő bizonyos szolgáltatásai csak előzetes felhasználói regisztrációt, illetve bizonyos 

személyes adatok megadását követően vehetők igénybe. 

 



3.2. Adatkezelő által kezelt internetes oldalakon vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban 

személyes adatok kerülhetnek Adatkezelő birtokába. 

 

3.3. Adatkezelő üzleti tevékenysége során más adatbázisokból hozzáférhet, illetve adatokat 

gyűjthet olyan nyilvános adatbázisokból, amelyek számára a személyes adatokat Érintett 

tette hozzáférhetővé, és kifejezetten hozzájárult ezen adatok harmadik fél által történő 

hozzáféréséhez. 

 

3.4. Érintett az Adatkezelő számára történő adatmegadással kifejezetten hozzájárul, hogy 

Adatkezelő, vagy az általa adatkezeléssel megbízott harmadik – természetes vagy jogi - 

személy az adatait kezelje, tárolja. 

 

3.5. Adatkezelő közforgalmú létesítményeinek területén elektronikus megfigyelőrendszert 

üzemeltet. A megfigyelőrendszer alkalmazására az adott létesítmény bejáratánál jól látható, 

legalább A/4 méretű, piktogrammal és magyar/angol nyelvű felirattal ellátott tábla hívja fel 

a figyelmet. A területre belépő személyek belépése a hang -és képfelvétel készítéséhez 

ráutaló magatartás útján adott hozzájárulásnak minősül. 

 

4. Az adatkezelés célja 

 

4.1. Az Adatkezelés célja Adatkezelő üzleti tevékenysége hatékonyságának, üzembiztonságának-, 

személy- és vagyonvédelmének növelése, valamint az Érintett által igénybe venni kívánt 

szolgáltatás megfelelő elérése. (Ezen adatok különösen Adatkezelő internetes 

tevékenységével kapcsolatban jelennek meg.) 

 

4.2. A hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az Érintett adatainak megadásával 

hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő az Érintett adatait piackutatás, közvetlen üzletszerzés, 

vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje, 

felhasználja. (Ezen adatok különösen Adatkezelő adatbázisokat építő tevékenységével 

kapcsolatban jelennek meg.) 

 

4.3. A hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az Érintett az Adatkezelő 1.5 

pontjában foglalt szabályzatok bármelyikének elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy 

Adatkezelő az Érintett adatait, illetve tevékenységével létrehozott, az Adatkezelő által 

elektronikus formában dokumentált adatait az Adatkezelő rögzítse, tárolja és élet- és 

vagyonvédelmi célból felhasználja. (Ezen adatok különösen Adatkezelő video-megfigyelő 

rendszerének üzemeltetésével kapcsolatban jelennek meg.) 

 

4.4. A hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján az Érintett az Adatkezelő 

Munkaköri leírásának vagy Munkaszerződésének elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy 

Adatkezelő az Érintett adatait, illetve tevékenységével létrehozott, az Adatkezelő által 

elektronikus formában dokumentált adatait az Adatkezelő rögzítse, tárolja üzleti 

tevékenysége végzésének céljából felhasználja. (Ezen adatok különösen Adatkezelő üzleti- és 

kommunikációs tevékenységével kapcsolatban jelennek meg.) 

 

4.5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, 



kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 

felhasználást megtiltsa. 

 

5. Reklámlevelek küldése 

 

5.1. Adatkezelő – üzleti céljainak elérése érdekében – az adatbázisában található Érintett 

számára reklámlevelet küldhet. Reklámlevelekről a címzett, mint az elérhetőségét biztosító 

adat tulajdonosa bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a 

következő elérhetőségeken: email: info@privateplanet.com,  telefon: +36 30 5000 925  

 

6. Adattovábbítások 

 

6.1. Az Adatkezelővel közvetlen kontaktusban, az internetem illetve bármi más módon történő 

vásárlásokkal kapcsolatos adatok a PayPal Inc, az OTP Bank Nyrt., a Nemzeti Mobilfizetési 

ZRt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve az N-Ware Kft., számára kerülhetnek továbbításra, 

az interneten bonyolított tranzakció pénzügyi lebonyolítása, illetve számlázás céljából. 

 

6.2. Az Adatkezelő által üzemeltetett magánterületen, illetve közforgalmi minősítésű 

magánterületén működő video megfigyelő rendszer által észlelt élő és rögzített adatokat 

Adatkezelő kizárólag jelszóval védett kommunikációs csatornán rögzíti, tárolja és továbbítja, 

illetve kizárólag az azok megismeréséhez jogosultsággal rendelkező személy számára teszi 

azokat hozzáférhetővé. 

 

6.3. Adatkezelő internetes felületein a Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A 

Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Érintett számítógépén elhelyezett fájlokat használ, 

melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a 

weboldal használatára vonatkozó információkat a Google szervereire továbbítja és ott 

tárolja. A Google ezeket az információkat Adatkezelő weboldala használatának értékelésére, 

a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak összeállítására, valamint a 

weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb 

szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat 

harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a 

Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja Érintett IP címét 

a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.  

 

6.4. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen 

tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály 

vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó 

következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 

7. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalak használatán keresztül 

 

7.1. Adatkezelő a weboldalai bizonyos területein sütiket (cookiekat) használ. A sütik olyan fájlok, 

melyek információt tárolnak Érintett merevlemezén vagy webes keresőjén vagy más, az 

Adatkezelővel kommunikáló eszközén. 
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7.2. Érintett beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy 

értesítse, ha süti érkezik a gépére. 

 

7.3. A weboldalakon használt cookie-k: 

7.3.1. Analitika, követő 

7.3.2. Felhasználó azonosító session cookie 

 

7.4. Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel Adatkezelő nem 

cserél sütiket. 

 

 

8. Biztonság 

 

8.1. Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az 

adatok keletkezését, tárolását és továbbítását végző eszközeinek biztonságát megvalósítsa, 

különös tekintettel az adatbázisban tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozására. 

 

8.2. Az adatokat az Adatkezelő kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, 

az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, arra jogosult személyek ismerhetik meg. 

Adatkezelő szabályozza, nyilvántartja és ellenőrzi, hogy ki mikor kerül vagy került 

kapcsolatba az adatokkal. Az érintettek e tevékenységüket szigorú titoktartási kötelezettség 

mellett végzik. 

 

8.3. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa használt 

technikai eszközök és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtsanak a személyes 

adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. Érintett által 

Adatkezelőnek megadott személyes adatot Adatkezelő harmadik fél számára nem teszi 

hozzáférhetővé. 

 

 

9. Adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 

 

9.1 Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, zárolását, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését. 

 

9.2 Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 

megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak 

jogalapjáról és címzettjéről.  

 

9.3 Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 5 munkanapon belül az Érintett 

kérésnek megfelelő eljárást köteles az Érintettel kapcsolatba hozható adatokkal elvégezni. 



 

10. Az adattárolás időtartama 

 

10.1. Érintett egyéb nyilatkozata hiányában a személyes adatokat Adatkezelő addig tárolja, 

amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett 

felhasználás érdekében arra szükség van, illetve ameddig Adatkezelő üzleti érdeke annak 

tárolását megkívánja. 

 

10.2. Vagyonvédelmi megfigyeléssel keletkezett adat tárolásának ideje a jogszabályban 

meghatározott keretek között történik. 

 

10.3.  Az adatkezelés során rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a 

rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. 

Adatkezelő biztosítja, hogy ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény 

által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes 

adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, úgy ezt követően a technikai 

adatokról az ő adatai – a nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem 

lesznek beazonosíthatók. 

 

11. Jogorvoslati lehetőségek 

 

11.1. Érintett kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes 

adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével 

– törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Érintett tiltakozhat 

személyes adatainak kezelése ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-

391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, 

vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. 

 

 

12. Időbeli hatály 

 

12.1 Jelen Adatkezelési Nyilatkozat és Szabályzat Adatkezelő 2017.01.22-től érvényes 

szabályzatának átdolgozott, kiegészített változata 2021.03.31-től érvényes, és határozatlan 

időre szól.  

 

12.2 Adatkezelő e szabályzatot egyoldalúan bármikor megváltoztathatja, és erről a 

hatályba lépését legalább 5 munkanappal megelőzően a 

http://privateplanet.com/personaldata/ internetes oldalon tájékoztatót tesz közzé. 

http://privateplanet.com/personaldata/

