
Adatkezelési tájékoztató 
A Zuglói Lapok elektronikus példányának érintett részére történő megküldésével kapcsolatos adatkezeléshez 

 
Tisztelt Érintett! 

A Zugló Információs és Média Kft.  (székhely: 1149 Budapest, Limanova tér 25.) a Zuglói Lapok elektronikus példányának érintett részére történő 

megküldése során az Ön által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használja fel: 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 
Zugló Információs és Média Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő/ZIM) 

Cím: 1149 Budapest, Limanova tér 25.; Tel: +70/668-0057 ; E-mail: jaksity.kata@zuglo.hu; Képviseli: Jaksity Katalin Orsolya ügyvezető 

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 
Neve: dr. Drávai Bernadett, Tel: +361-872-9118, E-mail: adatvedelem@zuglo.hu;  

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja  

Email cím: az email cím a Zuglói Lapok elektronikus példányának érintett részére történő megküldésére szolgál.  

4. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez.  

5. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére 

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyűjt. 

6. A személyes adatokhoz történő hozzáférés  

Az érintett személyes adataihoz az Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akik a Zuglói Lapok elektronikus példányát megküldik az érintett 

részére. Az adatkezelő a személyes adatokat más címzett részére nem továbbítja. 

7. A személyes adat tárolásának ideje 

Az adatkezelő az érintett email címét az érintett hozzájárulásának visszavonásig, ennek hiányában pedig addig őzi meg, ameddig a Zuglói Lapok 

elektronikus példánya küldésének lehetősége fennáll. 

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelés során: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

9.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog: Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy: mely 

személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,meddig kezeli, kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított 
hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett tájékoztatáskérési igényét legfeljebb 15 napon belül, személyes megjelenés során 

adja át, vagy azt követően az általa megadott elérhetőségekre megküldve teljesíti 

9.2. A helyesbítéshez való jog: Az érintett személy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely 
személyes adatát. Az Adatkezelő a kérést legfeljebb 15 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségeken értesíti az érintett személyt, 

amennyiben az hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. 

9.3. A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes 

adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) 

pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

9.4. A hozzájárulás visszavonásának joga: Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, az adatvedelem@zuglo.hu email címre történő kifejezett 

nyilatkozatával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Érintetti jogairól teljes 

terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak III. fejezetéből tájékozódhat teljes részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több 
jogszabálygyűjteményben, továbbá az Európai Unió Hivatalos Lapja következő linkjén is: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. 

10. Jogorvoslathoz való jog 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.;postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu 
- emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is 

- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján lehetősége van adatainak védelme érdekében 

bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtsa-e be keresetét. A lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő 

székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az 

adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu 

email címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. 
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