
 

1/16 

HírTV Zrt. 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

– hatályos 2021. április 15. napjától– 

 

1. Bevezetés 

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy mindenki számra elérhető, átlátható és 

összefoglaló jelleggel lényeges információt nyújtson a HírTV Zrt. által folytatott 

különböző célú adatkezelésekkel kapcsolatban. Kérjük, hogy a 4. pontban felsorolt 

adatkezelések közül az adott helyzetre vonatkozó pontot vegye f igyelembe (pl., ha Ön 

társaságunkhoz álláspályázatot nyújt be, akkor a pályázókkal kapcsolatos táblázatot 

vegye f igyelembe). A HírTV Zrt. az egyes adatkezelések vonatkozásában külön, 

részletes adatkezelési tájékoztatót is alkalmazhat.  

A honlap használata közben gyűjtött adatokkal, a honlap által alkalmazott 

sütikkel kapcsolatos adatkezelésekről nem ebben a tájékoztatóban, hanem az 

online felületekkel kapcsolatos adatkezelésekről szóló külön tájékoztatónkban 

olvashat. 

A HírTV mobiltelefonos applikáció használata közben gyűjtött és opcionálisan 

megadható személyes adatok kezeléséről az applikáción keresztül elérhető 

adatkezelési tájékoztatóban olvashat. 

Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges információkat tartalmaz az Ön személyes 

adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a 

jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az 

adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai 

automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, 

abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi 

tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapjainkon 

közzétesszük.  

Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy, mint Érintett 

személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi 

személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes 

adatoknak. 

Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:  

▪ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános 

adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)  

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN  

▪ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV 

 

 

 

  



2/16 

2.  Az adatkezelő személye 

Név: HírTV Zrt.  

E-mail: info@hirtv.net  

Telefon:  +36/1/881-2606 

Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69. 

Cégjegyzékszám: 01-10-044815 

Adószám: 12896055-2-42 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: dr.dobradi.iroda@gmail.com 

A HírTV Zrt. mint ellenőrzött tag a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, 

Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-047955) uralkodó tag által irányított elismert 

vállalatcsoportba tartozik. A hatályos uralmi szerződés értelmében a Mediaworks 

Hungary Zrt. és az ellenőrzött tagok az egységes üzletpolitika megvalósítása érdekében 

együttműködnek – többek között - a pénzügyi, számviteli és kontrolling rendszer 

működtetése, a vagyongazdálkodás, a marketing, összehangolt jogi tevékenység, 

továbbá a humánerőforrás-menedzsment területén, valamint az egységes informatikai 

rendszer kialakítása kapcsán. Erre tekintettel a HírTV Zrt. és a Mediaworks Hungary Zrt. 

közös adatkezelőként járnak el a felsorolt területekkel összefüggésben megvalósuló 

adatkezelések kapcsán. Tájékoztatjuk, hogy a HírTV Zrt.-vel kapcsolatban lévő 

természetes személy Érintettek tekintetében elsődleges adatkezelőként a HírTV Zrt. jár 

el, és a jelen tájékoztatóban szereplő jogait az Érintettek elsősorban a HírTV-vel 

szemben gyakorolhatják. Mindazonáltal a fent jelzett területeken megvalósuló közös 

adatkezelésre tekintettel a HírTV Zrt által kezelt személyes adatokhoz a Mediaworks 

Hungary Zrt. illetékes és erre kijelölt munkatársai is hozzáférhetnek, illetve azok – 

különös tekintettel az egységes informatikai rendszerre – tárolásra kerülhetnek a 

Mediaworks Hungary Zrt. által. 

3. Alapvető információk  

3.1.  A HírTV Zrt. általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes 

hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén 

jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem érinti a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének 

igazolására vonatkozó adatokat a HírTV Zrt. mindaddig megőrzi, amíg azt a 

hozzájárulás bizonyíthatósága vagy a HírTV Zrt. más jogos érdeke szükségessé 

teszi. 

3.2.  Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és 

pontosságáért. A HírTV Zrt. a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. 

A HírTV Zrt. nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok 

kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán 

akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. A HírTV Zrt. nem vállal 

felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a HírTV 

Zrt.-t megtévesztette. 

3.3.  A hozzájárulás megadása 

a) Honlap esetén a honlap használatával, a honlapon történő regisztrációval 

vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,   

b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon 

– pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- 

és/vagy hangfelvétellel stb.) történik. 

3.4.  Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett 

törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. 

Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes 
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képviselő nyilatkozatára van szükség.  

3.5.  Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú 

személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló 

nyilatkozatára van szükség.  

3.6.  A HírTV Zrt. a fenti esetekben – f igyelembe véve az elérhető technológiát - ésszerű 

lépéseket tesz annak ellenőrzése céljából, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti 

szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetőleg engedélyezte. 

3.7.  A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását 

tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy 

személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének 

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.  

3.8.  Nincs szükség az érintett hozzájárulására képmás és hangfelvétel elkészítéséhez 

és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 

szereplésről készült felvétel esetén. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra 

hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Nem minősül közügynek 

a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos tevékenység, illetve 

adat, ezért ilyen jellegű személyes adatok kezelését a HírTV kizárólag az Érintett 

hozzájárulása alapján végzi. 

3.9.  A HírTV Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi 

rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, 

a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  Az HírTV Zrt. nem 

végez prof ilalkotást. A HírTV Zrt. nem továbbít személyes adatokat az Európai 

Unió területén kívüli adatkezelőnek.  

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK JELLEMZŐI 

a) A HÍRTV ZRT. ÁLTAL KÉSZÍTETT MŰSOROKBAN SZEREPLŐ, A HÍRTV ZRT. 

HONLAPJÁN VAGY MÁS FELÜLETEN KÖZZÉTETT CIKKEKBEN, VIDEÓKBAN, 

SZERKESZTŐI TARTALMAKBAN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK 

KEZELÉSE, FÉNYKÉP ÉS FELVÉTELKÉSZÍTÉS NYILVÁNOS VAGY ZÁRTKÖRŰ 

ESEMÉNYEKEN, FORGATÁSOKON 

Érintettek Az HírTV Zrt. által készített televíziós műsorokban szereplő 

személyek, a HírTV Zrt. által, egyéb felületein (pl. 

honlapján, közösségi oldalán) nyilvánosságra hozott 

cikkekben, videókban, szerkesztői tartalmakban szereplő 

személyek.  

Adatkezelés célja Műsorkészítés, szerkesztői tartalmak előállítása, 

médiaszolgáltatás nyújtása (ide tartozik pl. az Érintett által 

rendelkezésre bocsátott fénykép vagy videó nyilvánosságra 

hozatala, amennyiben ehhez az Érintett, vagy 16 év alatti 

Érintett esetén az Érintett törvényes képviselője 

hozzájárult). 

Kezelt adatok köre Képmás, hang, magatartás, az Érintett nyilatkozatában 

elhangzó személyes adatok. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja jellemzően az Érintett 

hozzájárulása.  

Hozzájárulás hiányában, a jogszabályok által megengedett 

mértékig az adatkezelés jogalapja a HírTV Zrt. jogos érdeke 

(pl. tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült 

felvétel esetén). Jogos érdek megnevezése: 

sajtószabadság, véleménynyilvánítás szabadsága, 

nyilvánosság tájékoztatása. 
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Az adatkezelés 

időtartama 

A tartalmakat az HírTV Zrt. archiválja és csak abban az 

eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása 

eredményeként ez szükségesnek mutatkozik. 

Címzettek kategóriái A HírTV Zrt. adott esetben harmadik személy 

médiaszolgáltatónak további nyilvánosságra hozatal és 

felhasználás céljából átadhatja az általa készített tartalmat.  

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai 

szolgáltatást nyújtó partnerek, műsorkészítésben részt vevő 

alvállalkozók stb.). 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben nem adja meg 

hozzájárulását a HírTV Zrt. részére, úgy nem tud szerepelni 

a HírTV Zrt. műsoraiban és egyéb tartalmaiban. 

Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, 

indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban 

nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések 

jogszerűségét. 

Azon személyek, akik nem adtak hozzájárulást a 

szerepléshez, és ezért személyes adataik jogos érdek 

alapján kerülnek kezelésre és nyilvánosságra hozatalra, az 

adatkezelés ellen - a lenti 9.8-9.9 és 9.13 pontok szerint - 

tiltakozhatnak. Ez esetben a HírTV Zrt. megvizsgálja, hogy 

vannak-e olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak (GDPR 21. cikk (1) bek.). Ilyen ok lehet pl. a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz 

való jog gyakorlása, amely esetén a HírTV Zrt. a személyes 

adatot nem köteles törölni (GDPR 17. cikk (3) bek. a) pont). 

Amennyiben nincs ilyen, az adatkezelés folytatását 

alátámasztó, elsőbbséget élvező indok, úgy a HírTV Zrt. az 

Érintett tiltakozásával érintett személyes adatot törli. 

 

  

b) MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓS ÉS REKLÁMANYAGOKBAN SZEREPLŐ 

SZEMÉLYEK 

Érintettek Az HírTV Zrt. által készített vagy általa 

közzétett/nyilvánosságra hozott marketinganyagokban, 

kommunikációs anyagokban és gazdasági reklámokban 

szereplő személyek. 

Adatkezelés célja A HírTV Zrt. vagy más vállalkozás műsorának, egyéb 

szolgáltatásának vagy termékének népszerűsítése.  

Kezelt adatok köre Képmás, hang, magatartás, egyéb elhangzó vagy leírt 

személyes adatok az Érintettel kapcsolatban. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés 

időtartama 

A közzétett anyagokat az HírTV Zrt. archiválja és csak abban 

az eseten törli, ha az Érintett valamely jogának gyakorlása 

eredményeként ez szükségesnek mutatkozik. 
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Címzettek kategóriái A HírTV Zrt. adott esetben más szolgáltatónak további 

nyilvánosságra hozatal, illetve reklámozás céljából 

továbbíthatja a felvételt vagy más anyagot.  

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatika i 

szolgáltatást nyújtó partnerek, műsorkészítésben részt 

vevő alvállalkozók stb.). 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Amennyiben nem adja meg 

hozzájárulását a HírTV Zrt. részére, úgy nem szerepelhet a 

marketing és reklámanyagokban. Amennyiben 

hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás 

nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a 

visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét.  

c) KOMMUNIKÁCIÓ, A HÍRTV Zrt-VEL TÖRTÉNŐ ÉRINTETTI 

KAPCSOLATFELVÉTEL, PANASZKEZELÉS 

Érintettek Az HírTV Zrt.-nél kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő 

személy. 

Adatkezelés célja Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel 

céljától függő adatkezelési cél (pl. nézői levelek, bejövő e-

mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és 

tájékoztatás a megtett lépésekről stb.). 

Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy 

az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornán 

keresztül zajlik a kommunikáció).  

Adatkezelés 

jogalapja 

Jogos érdek. Jogos érdek megnevezése: nézőkkel, 

olvasókkal, ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak 

utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, 

minőségbiztosítás. 

Címzettek kategóriái Az ügyintézésben közreműködő megbízott személyek, 

esetlegesen jogi tanácsadók, a HírTV Zrt. adatvédelmi 

tisztviselője.  

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szer inti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatika i 

szolgáltatást nyújtó partnerek). 

Az adatkezelés 

időtartama 

A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de 

minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig. 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok megadásának  

hiányában az Érintett nem tudja felvenni a kapcsolatot a 

HírTV Zrt.-vel, a HírTV Zrt. nem tud válaszolni a 

megkeresésre.  

d) NYEREMÉNYJÁTÉKOK, SZAVAZÁSOK 

Érintettek Különböző nyereményjátékokban, illetve szavazásokban 

résztvevő személyek. 

Adatkezelés célja Nyereményjáték, illetve szavazások és más akciók 

szervezése és lebonyolítása, nyeremény átadása, adott 
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esetben közvetlen üzletszerzési célú adatgyűjtés (ha ez az 

adott nyereményjáték kapcsán ez a cél kifejezetten 

feltüntetésre kerül). 

Kezelt adatok köre Az adott nyereményjátéktól függően név, lakcím, e-mail 

cím, telefonszám. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.  

A számviteli bizonylatok megőrzése körében az adatkezelés 

jogalapja a HírTV Zrt.-re irányadó jogi kötelezettség 

teljesítése.  

Címzettek kategóriái Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatika i 

szolgáltatást nyújtó partnerek, nyereményjáték szervező 

cég, ajándék kiszállítását végző futár cég stb.). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek 

adatait a HírTV Zrt. további 8 évig őrzi.  

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatszolgáltatás hiányában 

az Érintett nem tud részt venni a szavazásban vagy 

nyereményjátékban. Amennyiben hozzájárulását megadta, 

ezt utóbb bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, a 

visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt történt 

adatkezelések jogszerűségét. 

e) HÍRLEVÉLKÜLDÉS 

Érintettek A HírTV Zrt. hírleveleire feliratkozó személyek 

Adatkezelés célja Tájékoztatás közéleti aktualitásokról, a HírTv Zrt. által 

szerkesztett hírekről, illetve a HírTV Zrt. tartalmairól. A 

hírlevelekben a HírTV Zrt., illetve harmadik személyek 

gazdasági reklámjai is szerepelhetnek.  Ha az érintett 

tiltakozott az adatainak további felhasználása ellen, akkor a 

további adatkezelés célja az esetleges jövőbeni jogellenes 

adatkezelési műveletek megelőzése (ún. „robinson lista”). 

Kezelt adatok köre Név, e-mail cím. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.  

Címzettek kategóriái Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatika i 

szolgáltatást nyújtó partnerek, hírlevélküldő szolgálta tó 

stb.). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az Érintett leiratkozásáig / az Érintett tiltakozásáig.   

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatszolgáltatás hiányában 

az Érintett nem iratkozhat fel a HírTV Zrt. hírleveleire.  

Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, 

indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban 

nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések 

jogszerűségét. 

 



7/16 

f) KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI CÉLÚ (ÜZLETI JELLEGŰ) MEGKERESÉSEK, 

ELEKTRONIKUS DIREKT MARKETING  

Érintettek Azon személyek, akik különböző csatornákon keresztül 

hozzájárulást adtak az adataiknak közvetlen üzletszerzési 

célú felhasználásához és ilyen jellegű közvetlen 

megkeresésekhez. 

Nem kifejezetten természetes személyeknek címzett, 

közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, ha az 

adatkezelés a HírTV Zrt. jogos érdekén alapul, érintettek 

lehetnek olyan személyek is, akik üzleti, szakmai 

tevékenységük során kapcsolatba kerültek a HírTV Zrt.-vel. 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén érintettek 

lehetnek továbbá olyan személyek is, akik elérhetősége 

valamely szakmai relevanciával bíró, nyilvánosan elérhető 

weboldalon, kapcsolattartás céljából megadásra került.  

Adatkezelés célja Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések lefolytatása: a 

HírTV Zrt. szolgáltatásairól, szerződéses lehetőségeiről való 

tájékoztatás, ajánlattétel potenciális üzleti partner részére 

telefonos vagy e-mailes megkeresés útján. Jogos érdeken 

alapuló adatkezelés esetén a megkeresés nem az érintett 

magánszemélyt, hanem az általa képviselt üzleti 

vállalkozást célozza.  Ha az érintett tiltakozott az adatainak 

felhasználása ellen, akkor a további adatkezelés célja az 

esetleges jövőbeni jogellenes adatkezelési műveletek 

megelőzése (ún. „robinson lista”). 

Kezelt adatok köre Név, cégnév, pozíció, e-mail cím, telefonszám. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.  

A közvetlen megkeresés jogalapja lehet továbbá a HírTV Zrt. 

jogos érdeke is, amennyiben a megkeresés nem kifejezetten 

természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek 

megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 

(47) preambulum bekezdésének felhatalmazását). A HírTV 

Zrt. mindenkor biztosítja a tiltakozás lehetőségét, így 

amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván 

közvetlen megkereséseket, üzleti ajánlatokat kapni a HírTV 

Zrt.-től, úgy adatait a HírTV Zrt. törli és az erre irányuló 

kérelem kézhezvételét követően az adatokat nem fogja 

ebből a célból felhasználni. 

Címzettek kategóriái A HírTV Zrt.-vel megbízási szerződésben álló, a HírTV 

érdekében eljáró üzletkötők, alvállalkozók. 

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai 

szolgáltatást nyújtó partnerek stb.). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az Érintett tiltakozásáig. A HírTV Zrt. az adatok pontosságát, 

aktualitását rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben a HírTV 

Zrt. tudomást szerez arról, hogy valamely személy már nem 

tölti be azt a pozíciót, amelyre tekintettel a HírTV Zrt. 

marketing adatbázisában szerepel, a HírTV Zrt. a személyes 

adatait törli a marketing adatbázisból.  

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatszolgáltatás hiányában 

az Érintett nem fog közvetlen megkereséseket, üzleti jellegű 

ajánlatokat kapni a HírTV Zrt.-től. Amennyiben 

hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, indokolás 
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következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti a 

visszavonás előtt történt adatkezelések jogszerűségét. 

g) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 

Érintettek A HírTV Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló cégek, 

vállalkozások munkatársai, kapcsolattartói. 

Adatkezelés célja A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, 

akadálymentes kommunikáció biztosítása, amelyhez 

szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait a HírTV Zrt. 

ismerje és felhasználja a szerződéses jogviszony teljesítése 

során.  

Kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév és esetlegesen 

beosztás. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Jogos érdek. Jogos érdek megnevezése: harmadik 

személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges 

közvetlen kommunikáció biztosítása. 

Címzettek 

kategóriái 

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai 

szolgáltatást nyújtó partnerek, közreműködő alvállalkozók 

stb.). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a 

személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben 

kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra 

vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat a HírTV Zrt. 

8 évig tárolja 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével 

és az 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás nem önkéntes.  

h) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

Érintettek Azon személyek, akikkel szemben a HírTV Zrt. igényt 

érvényesít (pl. a HírTV Zrt. felszólító levelet küld ki vagy jogi 

eljárást indít), vagy akik a HírTV Zrt.-vel szemben igényt 

érvényesítenek (pl. peres eljárást indítanak a HírTV Zrt. 

ellen). 

A HírTV Zrt.-t érintő hatósági eljárás szempontjából releváns 

személyes adatok Érintettjei. 

Adatkezelés célja A HírTV Zrt. követeléseinek érvényesítése, behajtása, a HírTV 

Zrt.-vel szembeni igényérvényesítés esetén a HírTV Zrt. 

álláspontjának bizonyítása, jogainak védelme, hatósági 

megkeresések, felhívások teljesítése. 

Kezelt adatok köre Név, lakcím, telefonszám, az igénnyel kapcsolatos egyéb 

információk, kapcsolódó személyes adatok.  

Adatkezelés 

jogalapja 

Az Adatkezelés jogalapja a HírtV Zrt. jogos érdeke. Jogos 

érdek megnevezése: igényérvényesítés, jogvédelem, 

követelésbehajtás. 
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Hatósági megkeresések esetén az adatkezelés jogalapja a 

HírTV Zrt.-re irányadó jogi kötelezettség teljesítése. 

Címzettek 

kategóriái 

Szükség szerint jogi képviselő vagy más tanácsadó. 

Hatsáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság. 

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai 

szolgáltatást nyújtó partnerek stb.). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 

év 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével 

és az 

adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás nem önkéntes.  

i) MUNKAERŐ TOBORZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS  

Érintettek A HírTV Zrt.-hez álláspályázatra jelentkező, vagy egy adott 

álláshirdetés kapcsán kiválasztott személyek.  

Adatkezelés célja A pályázat elbírálásáig végzett adatkezelés célja: a 

jelentkező szakmai alkalmasságának megítélése a 

meghirdetett pozíció kapcsán.  

A pályázat elbírálását követő adatkezelés célja: további 

álláslehetőségek megtétele céljából történő közvetlen 

megkeresések a HírTV Zrt. által, amennyiben az érintett 

ehhez hozzájárult. 

Kezelt adatok köre ▪ Név, születési hely és idő, állampolgárság, állandó 

lakcím, tartózkodási hely (adatkezelés célja: jelentkező 

azonosítása) 

▪ Telefonszám, e-mail cím (adatkezelés célja: 

kapcsolattartás) 

▪ Megpályázott pozíció adatai 

▪ Iskolai végzettségre vonatkozó adatok 

▪ Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok 

▪ Nyelvtudásra vonatkozó adatok (szellemi munkakörben 

foglalkoztatandó jelentkező esetén) 

▪ Bérigény 

▪ Közösségi oldal (pl. LinkedIn) nyilvános prof ilja, ha az itt 

szereplő adatok a megpályázott pozíció szempontjából 

releváns tájékoztatást nyújtanak 

▪ Szükség szerint: önéletrajz, és az abban szereplő 

adatok, pl. 

o arckép, ha ez szerepel az önéletrajzban 

o természetes személyazonosító adatok (név, 

nem, születési hely és idő, állampolgárság) 

o nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai 

tapasztalat, preferált pozíció, érdeklődési terület 

o adott esetben vezetői engedély típusa, továbbá  

▪ egyéb, az önéletrajzban szereplő adatok.  

▪ Szükség szerint: motivációs levél és annak tartalma. 

Kérjük, hogy önéletrajzában és motivációs levelében ne 
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adjon meg olyan adatot, amely a munkaviszony 

létesítése szempontjából nem releváns! 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. 

Amennyiben a személyes adatokat a jelentkező általi 

igényérvényesítés vagy potenciális igényérvényesítés okán 

a HírTV Zrt. a jelentkezést követő 6 hónapig megőrzi, úgy 

az adatkezelés jogalapja a HírTV Zrt. azon jogos érdeke, 

hogy jogait megfelelően érvényesíthesse és egy esetleges 

eljárás során a HírTV Zrt.-t terhelő bizonyítási 

kötelezettségnek eleget tudjon tenni. 

Címzettek kategóriái Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. informatikai 

szolgáltatást nyújtó partnereink). 

Igényérvényesítés esetén az általunk megbízott ügyvédi 

iroda, vagy egyéb tanácsadó. 

Az adatkezelés 

időtartama 

Sikertelen pályázat esetén az álláspályázat elbírálásának 

időtartamát követő 90 nap, amennyiben az érintett nem 

adott hozzájárulást a további megkeresésekhez. 

Amennyiben az Érintett a jelentkezése elbírálását követően 

ehhez hozzájárult, vagy az érintett nem egy konkrét állásra 

jelentkezett, úgy az önéletrajzot (pályázatot) egy évig 

őrizzük meg, és használjuk fel álláslehetőségek közlése 

céljából. 

A jelentkező általi igényérvényesítés esetén az adatokat az 

eljárás jogerős befejezését követő 5 évig őrizzük meg. 

Amennyiben bármely okból felmerül az igényérvényesítés 

lehetősége egy pályázattal kapcsolatban, úgy az adatokat a 

jogi osztályunk a jelentkezés elbírálását követő 1 évig 

megőrzi. Ez esetben az adatok további toborzási célból nem 

kerülnek elbírálásra.   

Sikeres pályázat esetén a HírTV Zrt. a jelentkezéskor 

megadott adatok közül a munkaviszony létesítéséhez és 

fenntartásához szükséges adatokat kezeli tovább, a külön, 

munkavállalóknak adandó tájékoztatás szerint. 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem 

köteles a hozzájárulását megadni. Azonban, ha a munkaerő-

felvétel céljából történő adatkezeléshez nem járul hozzá, 

úgy nem áll módunkban álláspályázatát elbírálni, vagy a 

továbbiakban álláslehetőségekről Önt tájékoztatni. 

Amennyiben hozzájárulását megadta, ezt utóbb bármikor, 

indokolás nélkül visszavonhatja, a visszavonás azonban 

nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelések 

jogszerűségét. 

 

 

 

j) KAMERÁS MEGFIGYELÉS A HÍRTV ZRT. TERÜLETÉN 

Érintettek Az HírTV Zrt. területére, illetve helyiségeibe belépő 

személyek. 

Adatkezelés célja Vagyonvédelem (a telephely biztonságának és vagyoni 

javainak, berendezéseinek, műszaki cikkeinek, 

értéktárgyainak védelme, értékük, állaguk megóvása, 

illetéktelen belépések észlelése és felderítése), 
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személyvédelem (a megfigyelt területen tartózkodó 

személyek életének, testi épségének és vagyoni javainak 

védelme, biztosítása és károkozással járó cselekmények 

megelőzése, észlelt jogsértések felderítése, hatósági vagy 

bírósági eljárás keretében történő bizonyítása). 

Kezelt adatok köre Képmás és arckép, megfigyelt magatartás. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a HírTV Zrt. személy- és 

vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.  

Címzettek kategóriái Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az eljárásokat 

lefolytató hatóságok, bíróságok. 

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. megbízott biztonsági 

szolgálat). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Felhasználás hiányában a felvétel készítését követő 30 nap. 

Adatszolgáltatás 

önkéntességével és 

az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következményeivel 

kapcsolatos 

információ 

Az adatszolgáltatás nem önkéntes. Az Érintett tiltakozása 

esetén a HírTV Zrt. megvizsgálja az Érintett érdekeit és az 

adatkezelő oldalán fennálló jogos okok egymáshoz való 

viszonyát a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, és szükség 

esetén az adatkezelést a tiltakozó Érintett vonatkozásában 

megszünteti. 

A HírTV Zrt. területén megvalósuló kamerás megfigyelés 

részletes eljárási szabályait a HírTV Zrt. kameraszabályzata 

tartalmazza, amelyet a HírTV Zrt. az Érintettek kérelmére 

rendelkezésre bocsát, illetve a kameraszabályzat kérelemre 

megtekinthető a HírTV Zrt. portáján is.  

k) BELÉPTETÉS A HÍRTV ZRT. TERÜLETÉRE 

Érintettek A HírTV Zrt. területére belépő személyek. 

Adatkezelés célja Személy- és vagyonvédelem: belépési jogosultság 

ellenőrzése, valamint munkavédelmi célok (az épületen belül 

tartózkodó személyek számának pontos ismerete). 

Kezelt adatok köre alkalmazottak esetén név, munkakör, kártyaszám; harmadik 

személy vendégek esetén név. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a HírTV Zrt. személy- és 

vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke. 

Címzettek 

kategóriái 

Mediaworks Hungary Zrt. mint közös adatkezelő. 

Adatfeldolgozók, akikkel a HírTV Zrt. az Általános 

Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikke szerinti 

adatfeldolgozói szerződést kötött (pl. megbízott biztonsági 

szolgálat). 

Az adatkezelés 

időtartama 

Külső látogatók esetén 24 óra, alkalmazottak esetén 14 nap. 

Egyéb Az adatszolgáltatás nem önkéntes. Az Érintett tiltakozása 

esetén a HírTV Zrt. megvizsgálja az Érintett érdekeit és az 

adatkezelő oldalán fennálló jogos okok egymáshoz való 

viszonyát a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, és szükség 

esetén az adatkezelést a tiltakozó Érintett vonatkozásában 

megszünteti. 
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5. Adatfeldolgozás 

5.1.  Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  Az 

adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az 

adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.   

5.2.  Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó 

megnevezésére, összefoglaló ismertetjük az HírTV Zrt. által igénybe vett 

adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat: 

a)  tárhelyüzemeltetés 

b)  weboldal üzemeltetése 

c)  informatikai támogató jellegű szolgáltatás 

d)  számlázó szoftver biztosítása és felügyelete 

e)  biztonsági szolgálat 

f) műsörkészítés során közreműködő alvállalkozók 

5.3.  Egyedi esetekben a HírTV Zrt. igénybe vehet más adatfeldolgozó(ka)t is, 

amely(ek) személyéről az adott részvételi feltételekben ad tájékoztatást.  

5.4.  Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a 

tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a HírTV Zrt. rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes 

adatokat a HírTV Zrt. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

6. Adattovábbítás 

6.1.  Az Érintett személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik f él 

részére, aki a HírTV Zrt.-hez tartozó üzletrészt vagy Szolgáltatást – részben vagy 

egészben – megvásárol (adatkezelői jogutódlás). Ilyen esetben a HírTV Zrt. 

által az Érintettre vonatkozóan tárolt személyes adatok is átadásra kerülhetnek, a 

tranzakció által indokolt mértékben. Az ilyen adattovábbításhoz az Érintett 

előzetes hozzájárulására nincs szükség, a HírTV Zrt. azonban arról az 

Érintettet előzetesen tájékoztatja azzal, hogy ha az Érintett az adattovábbítás 

ellen tiltakozik, a HírTV Zrt. a GDPR rendelkezéseinek megfelelően 

megvizsgálja az Érintett érdekeit és az adatkezelő oldalán fennálló jogos 

okok egymáshoz való viszonyát, és szükség esetén az Érintett adatainak 

továbbítására nem kerül sor. 

6.2.  Az Érintett automatizált adatkezelés esetén a hozzájárulása vagy a szerződés 

teljesítése alapján kezelt adataira vonatkozóan kérheti, hogy a HírTV Zrt., ha ez 

technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban a HírTV Zrt.-n kívüli adatkezelőnek továbbítsa; a címzett  

adatkezelőnek az adattovábbítás teljesítéséhez szükséges adatait az Érintett közli. 

A HírTV Zrt. az ilyen adattovábbítási kérés teljesíthetőségének akadályáról az 

Érintettet észszerű időn belül értesíti. 

6.3.  A HírTV Zrt. jogosult és kötelese minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, 

amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen 

adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a HírTV Zrt. 

nem tehető felelőssé.  

7. Adattovábbítás harmadik országba 

7.1.  Harmadik országban (értsd. nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező 

adatkezelő részére a HírTV Zrt. nem továbbít személyes adatot. 

7.2.  Adott esetben az HírTV Zrt. harmadik országban székhellyel rendelkező 

adatfeldolgozót vehet igénybe. Ilyen esetben a HírTV Zrt. az Európai Bizottság 

által biztonságosnak minősített harmadik országba továbbítja a személyes 
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adatokat, vagy az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi 

kikötéseket alkalmazza.  

8. Adatbiztonság 

8.1.  A HírTV Zrt. az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően 

gondoskodik. A HírTV Zrt. az informatikai eszközökkel hozzáférhető adatok 

védelme érdekében Informatikai Biztonsági Szabályzatot (IBSZ) vezetett be. 

8.2.  A HírTV Zrt. az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi 

különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon 

eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek 

a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra 

hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy 

sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

8.3.  A teljesség igénye nélkül, a HírTV Zrt. az alábbi technikai és szervezési 

intézkedéseket alkalmazza. Az információ biztonság keretében a HírTV Zrt. 

informatikai rendszerét akként alakította ki, hogy az informatikai rendszer 

naplózza az érzékeny, bizalmas adatokhoz történő hozzáféréseket, pontosan 

rögzítve azt, hogy melyik f ilehoz mikor, milyen felhasználói f iókot használva fértek 

hozzá. A HírTV Zrt. tulajdonát képező, digitális adattárolásra alkalmas 

adathordozó eszközök vonatkozásában részletes titkosítási szabályzatot tart fent.  

Az információbiztonsági incidensek kezelésére egységes központi gyakorlat került 

kialakításra. A HírTV Zrt. megfelelő intézkedéseket tett a jelszóbiztonság 

elősegítésére. Az Adatkezelő informatikai eszközein részletesen kidolgozott 

eseménynaplózási, autentikációs protokollok működnek. Az informatikai 

rendszerek megfelelő tűzfalakkal védettek. A HírTV Zrt. vírusvédelmi rendszere 

kiterjedten foglalkozik a külső fenyegetések elhárításával és azonosításával, ennek 

során rendszeres statisztikát készít a vírusvédelmi eseményekről. A HírTV Zrt. a 

központi adattárolókon tárolt adatokra nézve külön adatmentési stratégiával 

rendelkezik. 

8.4.  A HírTV Zrt. az információbiztonsággal kapcsolatos követelményeket az 

adatfeldolgozókkal szemben is érvényesíti. A HírTV Zrt. kötelezi magát arra, hogy 

minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy 

átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A HírTV Zrt. általi jogszerű 

adattovábbítás esetén ugyanakkor a HírTV Zrt. nem vállal felelősséget a címzett 

által okozott károkért. 

8.5.  A HírTV Zrt. valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya 

alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek 

betartására. 

9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 

9.1.  Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken 

tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az 

adathordozhatóság joga. 

9.2.  A HírTV Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak 

szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, f igyelembe 

véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 

hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a HírTV Zrt. – a 

késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a 

tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az 
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Érintett azt másként kéri. Ha a HírTV Zrt. úgy ítéli meg, hogy nem kell 

intézkedéseket tennie az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogja 

az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy 

panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági 

jogorvoslati jogával is. 

9.3.  A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a HírTV Zrt., 

f igyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat 

számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését. 

9.4.  Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül 

fel, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 

nyújtása kérhető.   

9.5.  Az Érintett kérelmére a HírTV Zrt. tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult 

arra, hogy a HírTV Zrt. által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az 

adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy 

címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz 

hozzáférést kapjon.  

9.6.  Kérelemre a HírTV Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 

az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az 

Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt 

az Érintett másként kéri. 

9.7.  Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy 

kérje a hiányos adatai kiegészítését. 

9.8.  Az Érintett kérheti, hogy az HírTV Zrt. a személyes adatokat törölje, ha 

a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre f igyelemmel az 

adatkezelés történt; 

b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező 

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett személyes adatainak 

közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen tiltakozik;  

d) az adatkezelés jogellenes; 

e) azokat a HírTV Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell, 

f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú. 

9.9.  Az HírTV Zrt. fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további 

adatkezelés 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog 



15/16 

gyakorlása, 

b) az azt előíró, a HírTV Zrt.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, 

c) közérdekű archiválás céljából, vagy tudományos és történelmi kutatás  

d) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme 

 céljából szükséges. 

9.10.  Az Érintett kérésére a HírTV Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás 

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok 

pontosságának ellenőrzését, 

b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a 

korlátozást kéri, 

c) a HírTV Zrt.-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett 

azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

igényli, 

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HírTV Zrt. 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben) 

9.11.  Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a HírTV Zrt. az azt kérő 

Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

9.12.  A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a HírTV Zrt. az Érintettet, 

továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az 

értesítést a HírTV Zrt. mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. 

Ha a HírTV Zrt. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, 

az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek f igyelembevételével 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket 

– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 

az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  

9.13.  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a)  ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem 

folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan 

okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, 

b)  ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; 

ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. 

9.14.  Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy a 

HírTV Zrt.-től, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt 

bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.2 pont szerinti 

adattovábbítást a HírTV Zrt.-től. 

9.15.  Amennyiben a HírTV Zrt. az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 

annak okáról. 

9.16.  Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos 

jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a HírTV Zrt. felé a lent 



16/16 

megadott elérhetőségek egyikén.  

9.17.  Az HírTV Zrt. értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, 

azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postaf iók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

9.18.  Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek 

felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

10.  Az adatvédelmi tájékoztató változásai a HírTV Zrt. honlapján 

https://hirtv.hu/ kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos 

adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban 

az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb 

módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt 

hatályban.  

11.  Kapcsolat 

11.1.  Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi 

tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 9. pontban rögzített jogait 

szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36-52/999-090 

telefonszámon vagy a következő elérhetőségeken: 

E-mail: info@hirtv.net  

Telefon:  +36/1/881-2606 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: dr.dobradi.iroda@gmail.com 

Tisztelettel: 

HírTV Zrt. 

 

 

 


