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A jelen adatvédelmi tájékoztató hatályának kezdőnapja: 2019. január 21.
Az adatkezelés célja a közösségi oldal lehetővé teszi, hogy a látogatók, mint Érintettek a közösségi
webportál szisztémája által adott keretek között olvassák, kedveljék, kövessék az Adatkezelő
webportálon fellelhető oldalát, hírfolyamát, egyes bejegyzéseit, illetve a bejegyzésekhez
hozzászólásokat, kommenteket tegyenek, valamint a bejegyzéseket megosszák. A közösségi oldal
rendszere lehetővé teszi azt is, hogy az Érintettek kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek, illetve
kapcsolatot tartsanak fenn az Adatkezelővel.
Az adatkezelés jogalapja az oldalt mindenki saját elhatározásából, önként látogathatja. Valamennyi, a
közösségi oldal által lehetővé tett, és az Érintett által igénybe vett művelettel együtt járó adatkezelés
ennek megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalappal történik. A
hozzájárulás megtagadásának következménye: nem történhetnek meg a közösségi webportál, és az
Adatkezelő által megengedett műveletek. Önkéntes hozzájárulásnak minősül különösen, ha az Érintett
az Adatkezelő hírfolyamához a „tetszik” linkre kattint, és ezzel az Adatkezelőnek jogot ad arra, hogy a
híreit, üzleti ajánlatait, cikkeit, vagy bármely más bejegyzését az Érintett üzenő falán közzé tegye. A
kezelt adatok forrása az Érintett Az adatkezelés személyi hatálya – az Érintettek köre - mindazon
természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát, annak tartalmát, hírfolyamát követik,
megosztják, kommentelik, kedvelik, vagy az Adatkezelővel az oldalon keresztül kapcsolatba lépnek. adatkezelésben részt vevő Munkatársak - a webportál adminisztrátorai.
A kezelt adatok köre, azok konkrét célja - az Érintett közösségi oldalon használt – a közösségi oldal
látogatói számára közzétett neve Adatkezelés célja: az Érintett azonosítása - az Érintett közösségi
oldalon közzétett - mindenki számára megismerhető képmása.
Adatkezelés: az Érintett azonosítása -az Érintett közösségi oldalon közzétett e-mail címe Adatkezelés
célja: kapcsolattartás Az adatkezelés időtartama Az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájárulás
bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti a hozzájárulással érintett időszak alatti adatkezelés
jogszerűségét.
A leiratkozás a feliratkozással azonos módon történik a „nem tetszik” link használatával, és lehetősége
van az Érintettnek a követés leállítása, bejegyzések szerkesztés útján történő törlése opciók
választására is. Az adatkezelő az Érintett kérésére az Érintett adatainak a törlésével megszünteti az
adatkezelést.
Az Adatkezelő az alábbiakban közzéteszi azokat a moderációs elveket is, amelyek alapján ő dönt az
Érintett letiltásával, bejegyzése törlésével az adatkezelés megszűntetéséről. Az Adatkezelő fenntartja
magának a jogot arra, hogy a saját hírfolyamán közzétett bejegyzéseket, vagy az adatait, információit
saját elhatározásából bármikor törölhesse, illetve azok a hírfolyamban maradnak a kommentekkel és a
kedvelésekkel együtt. Az Adatkezelést a webportál adminisztrátorai is jogosultak megszüntetni a
közzétett szabályzatuk alapján.
A hozzászólások minden figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhetnek abban az esetben, ha a
hozzászólás:
 Sérti a szerzői és kapcsolódó jogot
 Nyilvánvalóan hamis vagy félrevezető információt tartalmaz
 Védjegyet sért
 Más személy nevében írják
 Obszcén, trágár kifejezést tartalmaz
 Mások vallási, nemzetiségi, szexuális vagy politikai hovatartozását sérti
 Mások magánélethez való jogát sérti
 Nyílt vagy burkolt reklámot tartalmaz
 Más hozzászólókat zaklat, rágalmaz, fenyeget, emberi méltóságában sért

