
AZ IQ MEDIA KFT. KIADÓBAN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

I. 

Komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét. Nagyon fontos számunkra az Ön 

magánszférájának védelme személyes adatainak kezelése során. 

 

Ebből a dokumentumból megtudhatja, hogy:  

- milyen jogalap biztosítja az Ön személyes adatainak kezelését; 

- meddig tároljuk az Ön személyes adatait; 

- átadjuk-e az Ön személyes adatait harmadik személynek; 

milyen jogai vannak a személyes adatok kezelőjével szemben.  

A személyes adatok kezelője: IQ MEDIA Kft., székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1.em2., 

Cégjegyzékszám: 01-09-907014 (a továbbiakban: „IQ MEDIA”).  

A személyes adatok kezelője a természetes személyek („érintettek”) adatainak kezelése során az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 

rendelkezéseivel összhangban jár el.  

 

II. 

A cégünk által nyújtott vagy kínált szolgáltatások használata során megadott, vagy honlapunk 

látogatása során megszerzett személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az így 

megszerzett személyes adatokat társaságunk mint adatkezelő kizárólag a jelen dokumentumban 

foglalt célokra és feltételek mellett fogja felhasználni.  

Személyes adatait kizárólag abban az esetben kezeljük, ha Ön önként, saját akaratából adja meg 

azokat, például ha regisztrál valamelyik szolgáltatásunkra, részt vesz nyereményjátékainkban, a 

vitafórumokon, a felmérésekben, adatait szerződéskötés céljából adja meg, stb.  

Személyes adatait az új termékekről, szolgáltatásokról, különleges ajánlatokról való tájékoztatásra, 

szolgáltatásaink személyre szabására, illetve hírlevelek küldésére, a továbbiakban foglaltak szerint 

fogjuk felhasználni, kizárólag azon célokra, amelyek az adatok megszerzését indokolták, és csak a 

szükséges mértékben.  

 

A személyes adatok átadása 

A személyes adatokat nem adjuk át harmadik személynek, kivéve azon személyeket, akik biztosítják 

az érintett által megrendelt termékek és szolgáltatások nyújtását.  



Az IQ MEDIA adatfeldolgozót, főként felhő alapú adattárolási rendszer szolgáltatóját, 

sajtótermékek/folyóiratok forgalmazóját és/vagy játékapplikáció-software szolgáltatót bízhat meg az 

adatok feldolgozásával. 

A személyes adatok átadhatók állami szervezeteknek, illetve további személyeknek, ha azt más 

jogszabályban meghatározott kötelességek teljesítése megköveteli, valamint további személyeknek, 

ha ez jogvédelmi szempontból elengedhetetlen (pl. bíróságoknak, bírósági végrehajtóknak, 

árverezőknek; csak azon személyes adatok kerülnek átadásra, amelyek elengedhetetlenek a jogi 

igények érvényesítése szempontjából), speciális külső személyeknek (a továbbiakban: 

„adatfeldolgozó”), akik az adatfeldolgozásról szóló szerződés alapján adatfeldolgozást végeznek az 

adatkezelő számára (pl. külső bérszámfejtő társaság) – az adatkezelő gondos megfontolás alapján 

olyan személyt választ adatfeldolgozónak, aki megfelelő biztosítékot nyújt a személyes adatok 

védelmére mind technikai, mind szervezési szempontból.  

 

Hírlevelek küldése 

Az Ön által megadott e-mail címre az adatkezelő jogosult hírleveleket küldeni, amelyek az adatkezelő 

újdonságairól, rendezvényeiről, nyereményjátékairól vagy termék- és szolgáltatáskínálatáról 

tájékoztatnak. Ha Ön a továbbiakban nem kíván elektronikus hírleveleket kapni, akármikor 

leiratkozhat a hírlevélküldési szolgáltatásról, a hírlevelet tartalmazó e-mail láblécében található 

leiratkozási hivatkozásra kattintva.  

 

Biztonság  

Az adatkezelő technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseket tesz és tart be, hogy védje az Ön 

személyes adatait azok kiszivárgása, elvesztése, megsemmisülése vagy jogosulatlan személyek 

illetéktelen behatolása ellen. Az Ön személyes adatainak kezelése és a személyes adataihoz való 

hozzáférés kizárólag az arra jogosult személyek számára biztosított, akiket köt a titoktartási 

kötelezettség és a jogszabályok betartásának kötelezettsége.  

 

Cookies  

Az adatkezelő cookie-kat használ, hogy követni tudja a látogatók preferenciáit, és ez alapján optimális 

honlapot hozhasson létre. A cookie-k kis adatcsomagok, amelyeket az Ön merevlemezére helyezünk 

el. Ez megkönnyíti a navigációt, és magas szintű felhasználói komforthoz vezet a honlapon. A cookie-t 

pl. annak megállapítására használhatjuk, hogy meglátogatta-e már a számítógépéről a honlapunkat. 

A cookie-t akármikor deaktiválhatja webböngészőjében.  

 

Harmadik személyek által történő adatkezelés 

Társaságunk honlapja hivatkozásokat tartalmazhat más társaságok honlapjára. Kötelességünk 

figyelmeztetni Önt, hogy ha rákattint bármely ilyen honlap hivatkozására, az adott honlap saját 



adatvédelmi szabályzat szerint biztosíthatja a személyes adatok védelmét, és az adatkezelő nem 

vállalhat felelősséget azért, hogy ezen harmadik személyek – a honlapok üzemeltetői – adatvédelmi 

szabályzata összhangban van a jogszabályokkal. Kérjük, hogy harmadik személy honlapjainak 

meglátogatása során ellenőrizze az adott személy adatvédelmi szabályzatát, még mielőtt megadná a 

személyes adatait.  

 

III. 

 

A személyes adatok kezelésének jogalapja 

Az adatkezelést az adatkezelő számára az alábbi jogalapok biztosítják:  

- a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján; 

- az adatkezelő és az érintett közt létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) 

pontja alapján; 

- a jogi kötelezettségek teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján (főként 

könyvelési, adózási, archiválási kötelezettségek); 

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pontja alapján (főként marketingtevékenység, az adatkezelő jogérvényesítése, az 

adatkezelő vagyonának védelme, a cookie-k kezelése). 

 

A GDPR 13. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a 

személyes adatokat az érintettől gyűjtik 

- az érintettnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést; 

- az érintettnek joga van kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, és joga van az 

adathordozhatósághoz; 

- az érintettnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz      

- ha az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik, ez a hozzájárulás bármikor 

visszavonható; 

- az adatkezelő a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának elérésére szükséges 

időtartamig tárolja. Ha a személyes adatok az adatkezelő és az érintett közt létrejött 

szerződés alapján kezelendők, a személyes adatok a szerződés megszűnése után 4 évig 

tárolandók. Az adatkezelés maximális időtartamának lejárta után a személyes adatok 

kizárólag az állam statisztikai céljaira, tudományos, archiválási célokra, valamint 

jogszabályban meghatározott ideig tárolandók;  

- az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országokba; 

- az adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is.  



A GDPR 15. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: A hozzáférési jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és további információkhoz hozzáférést kapjon.  

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az 

érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű 

mértékű díjat számíthat fel. 

 

A GDPR 16. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

A GDPR 17. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: A törléshez való jog 

Az érintett indokolt esetben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ez nem vonatkozik azon esetekre, amikor az 

adatkezelés feltétlenül szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez.  

 

A GDPR 18. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.  

 

A GDPR 19. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: Értesítési kötelezettség  

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

 

A GDPR 21. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak kezelése ellen. 

 

A GDPR 34. cikke alapján nyújtott tájékoztatás: Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi 

incidensről 



Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és 

szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről. 

 


