Adatkezelési tájékoztató
A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék
7654, adószám: 18175976-1-43, székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6.,) által üzemeltetett
memeinfo.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Homlap) információs tartalommal
összefüggő szolgáltatás keretében megvalósított regisztrációval, illetőleg a regisztráció keretében
megadott nyilatkozatával Ön (továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) kifejezett hozzájárulását adja
személyes adatainak az alábbi adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint,
illetőleg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet;
a továbbiakban: GDPR) szabályainak megfelelően megvalósuló kezeléséhez:
1.

Általános információk

1.1. Az adatkezelő személye
Név: Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
Nyilvántartó bíróság, nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 7654
Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 6.
Adószám: 18175976-1-43
Statisztikai jel: 18175976-9499-529-01
E-mail: titkar@memeinfo.hu
Telefon: 06-30-2544-988
(a továbbiakban: Adatkezelő vagy Egyesület)
1.2. A Felhasználó személyes adatainak (a továbbiakban: személyes adat vagy adat) kezelésére az
Adatkezelő részéről az alábbi célokból kerül sor:
a) Regisztráció, jegyvásárlás az Egyesület által szervezett rendezvényre (a továbbiakban:
Rendezvény)
b) A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek
c) A Felhasználónak az Egyesület által rendezett Rendezvényekre vonatkozó tájékoztatása.
2.

A Rendezvényre történő regisztráció, jegyvásárlás kapcsán megvalósuló adatkezelés

2.1. A kezelt személyes adatok köre:
a) a Felhasználó neve,
b) a Felhasználó munkahelye,
c) a Felhasználó beosztása,
d) e-mail címe,
e) telefonszáma,
f) számlázási adatok,

2.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a 2.1. a) – f) pontjaiban jelzett adatok esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a Honlapon, a
regisztrációs laphoz tartozó „Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez” elnevezésű nyilatkozat
elfogadásával (kipipálásával) adhat meg. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja
a titkar@meminfo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A fenti adatok megadása
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kötelező, ezek hiányában nem tud a Rendezvényen részt venni. A jegyvásárláshoz
kapcsolódóan a számlázási adatok vonatkozásában az adatkezelést az adózási és számviteli
kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2017. évi CLI. törvények is
megalapozzák.

2.3. Az adatkezelés célja: a Rendezvények megvalósítása ezen belül
a) a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
b) regisztráció, jegyvásárlás lehetőségének biztosítása;
c) esetleges vásárlói panaszok gördülékeny kezelése;
d) Rendezvény lebonyolítása.
2.4. Az adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől kérhető.
2.5. Az adatkezelés időtartama, adatok törlése:
a) a jegyvásárláshoz kapcsolódó adatkezelés időtartama 8 év,
b) a regisztrációval kapcsolatos adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai
értékelés lezárásáig tart,
c) az érintett kérelemére az Adatkezelő bármikor a kérelem beérkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat.
3.

A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

3.1. Általános információk a kép- és hangfelvételekről, a kezelt adatok köre
A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre
kerülhetnek, és amely felvételek a nagy nyilvánosság számára hozzáférhető módon kerülnek
felhasználásra.
3.2. Az adatkezelés célja: a Rendezvény dokumentálása, a Rendezvényről történő tájékoztatás,
marketing
3.3. Az adatkezelés jogalapja: az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.
3.4. Az adatkezelés időtartama, adatok törlése:
a)az Adatkezelő a felvételeket nyilvánosságra hozza, és legfeljebb 50 évig tárolja a GDPR 89.
cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból;
b)amennyiben ez jogszerű, az érintett kérelemére az Üzemeltető a kérelem beérkezését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli, vagy az érintett ún.
kikockázásával módosítja a felvételt.
4.

A Felhasználónak az Egyesület által rendezett Rendezvényekre vonatkozó tájékoztatása

4.1. Általános információk a Rendezvényekre vonatkozó tájékoztatásról
A Rendezvényre történő online regisztráció során Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon
értesítést (hírlevelet) kérjen Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes
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formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen. Az értesítés kérésére a rendezvényre történő
regisztráció során van lehetősége, és így az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, ez utóbbi szükséges ahhoz is, hogy megtiltsa
számunkra az arról való adatgyűjtést, hogy Ön megnyitotta-e az általunk küldött hírleveleket, emaileket (hírleveleket).
4.2. A kezelt adatok köre
a) a Felhasználó neve
b) A Felhasználó munkahelye
c) a Felhasználó beosztása
d) a Felhasználó telefonszáma és
e) e-mail címe.
4.3. Az adatkezelés célja
A Felhasználó tájékoztatása a Rendezvényekkel kapcsolatos információkról
4.4. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása.
4.5. Az adatkezelés időtartama, törlése
A Felhasználó a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a titkar@memeinfo.hu e-mail címre
küldött e-mailben. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.
5.

A Honlap használatával összefüggő adatkezelés: naplózás, cookie-kezelés

5.1. Általános információk a Honlap használatával összefüggő adatkezelésről
A Honlap használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Honlap testre szabása
érdekében a felhasználó böngészője a Honlap kiszolgálását végző szerver megbízásából
adatcsomagot (cookie, süti) tárol. Az Adatkezelő a Honlap működésének ellenőrzése érdekében,
valamint statisztikai célból folyamatosan naplóz egyes adatokat.
5.2. A kezelt adatok köre
a) dátum, időpont,
b) IP cím,
c) böngésző technikai azonosító jelzése,
d) a használt eszköz típusa,
e) látogatott oldal (az elért tartalom) címe.
5.3. Az adatkezelés célja
a) a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása;
b) a Honlap látogatottságára vonatkozó elemzések készítése.

5.4. Az adatkezelés jogalapja
a) elsődlegesen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása;
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b) a Honlapra történő belépéskor az automatikusan rögzített adatok (így különösen az IP cím)
vonatkozásában az Adatkezelőnek a jegyvásárlás és a Rendezvényekről való tájékoztatás
(hírlevél-küldés) jogszerű biztosításához fűződő jogos érdeke.

5.5. Az adatkezelés időtartama, törlése
30 nap
A Honlap felkeresésével kapcsolatosan automatikusan tárolt adatokkal, illetőleg a cookie-k
kezelésével kapcsolatos részletes információkat a Honlapon elhelyezett „Cookie tájékoztató”
tartalmazza.
6.

Az adatkezelésre vonatkozó általános információk

6.1. Adatbiztonság: Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és
megfelelő eljárási szabályokat alakít ki, 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 az
adatkezelés teljes folyamata során. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül az Adatkezelő azt választja, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
Adatkezelőnek.
6.2. Az adatok tárolásának helye: Adatkezelő Magyarország területén, a székhelyén található
szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.
6.3. Az adatok továbbítása, adatfeldolgozás: Az adatokat – a kép- és hangfelvételek kivételével –
kizárólag Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek
az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Az adatkezeléshez
Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Adatkezelő a Rendezvényekről készült kép- és
hangfelvételeket a 3.4. a) pont szerint nyilvánosságra hozza.
6.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: az Adatkezelőtől
titkar@memeinfo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérhető.

írásban,

vagy

a

6.5. Az adatok törlése az adatkezelési határidő előtt:
A Felhasználó személyes adatait az erre nézve a jelen tájékoztatóban meghatározott időtartamon
belül abban az esetben is törli az Adatkezelő, ha
a) az adatkezelés bármely okból jogellenes;
b) az adatkezelés célja megszűnt;
c) a törlést bíróság vagy hatóság elrendelte;
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d) a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.
7.

Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz fűződő jog
a) Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, a
szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
b) Jogszabály felhatalmazása alapján megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső
szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre
bocsátja.
c) A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben
tagadható meg.
d) Az Érintettek kérésre megtekinthetik az Adatkezelő rájuk vonatkozó adatkezeléseinek
nyilvántartását a GDPR 30. cikkének (1) bekezdése alapján.
7.2. A hozzáférés joga
a) Az Adatkezelő az Érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést
biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják;
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
b) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A
másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7.3. A helyesbítéshez és törléshez való jog
a) Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, valamint az adatkezelés céljának figyelembe vételével az
Érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5

b) Az Adatkezelő az Érintett elektronikus levélben vagy postai úton az Adatkezelőhöz eljuttatott
kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
- az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
- az Érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
c) A jelen 6.3. pontban foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása
esetén kerülhet sor.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
7.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Tekintettel arra, hogy az érintett nehézség nélkül hozzáfér az adathoz, ezért az Üzemeltető az
adathordozhatóságot nem biztosítja.
7.6. A tiltakozáshoz való jog
Az Adatkezelő nem kezel adatot közérdekű célból vagy jogos érdekből, illetve nem végez
profilalkotást, így az Érintett tiltakozási joga nem értelmezhető.
7.7. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatali eljárást, illetve nem végez olyan
profilalkotáson alapuló döntéshozatalt, amely az Érintettre nézve joghatással bír, vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.
7.8. Jogorvoslat:
Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat (a törvényszékek
elérhetőségét a http://birosag.hu/torvenyszekek linken találja) vagy vizsgálatot kezdeményezhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,
www.naih.hu).
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8.

Egyéb információk

8.1. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről,
tiltakozásról vagy korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő
tájékoztatást ad e címzettekről.
8.2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8.3. A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A Felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy az e-mail
címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e mail címet
regisztráló Érintettet terheli. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból
adódó bármilyen következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
8.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét
bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát,
tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az
adatkezelési hozzájárulást nem érintik.
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