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 Bevezető 
 

Newsagent Kft. mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes 

személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és 

érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek 

személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, 

a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső 

szabályzatok értelmében jár el.  

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának 

(továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören 

tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen 

Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, 

témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, 

és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan 

elérhető az Adatkezelő honlapján, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, az 

Adatkezelő székhelyén.  

  

  

  

 Kik az érintettek? 
 

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát 

elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a 

szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes 

személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által 

megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.  

  

 Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig 

kezeli az adataimat? 
  

A newsagent.hu és a newsalert.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés 

  

1) A newsagent.hu és a newsalert.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak 

megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról 

Az adatkezelő: 

neve: Newsagent Kft.

cégjegyzék száma: 01-09-873152

adószáma: 13786612-2-43

székhelye: 1125, Budapest Galgóczy u. 47/A

e-mail címe: info@newsalert.hu

weboldala: http://www.newsagent.hu , http://www.newsalert.hu

https://munkajogi-tudas.hu/
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automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon 

megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal 

kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.  

2) A honlapon, úgynevezett „cookie”k (sütik) nem működnek. 

3) A honlapon történő látogatásról, semmilyen adat vagy statisztika nem jut harmadik fél tudomására.  

4) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően a „Regisztráció” menüpont segítségével 

kezdeményezett, az űrlapon megadott adatokat kezeli. Legfeljebb 1 hónapig őrzi meg, amennyiben 

korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt. 

 

Információ kérése 

 

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi 

nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

 

1) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

2) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.  

  

A kezelt adatok köre és célja:  

Adat  Cél  

név  azonosítás  

e-mail cím  kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás  

telefonszám  kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás  

  

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az 

Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.  

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.  

5) Az adatkezelés folyamata:  

a) az érintett a maga által választott módon (honlapon a „Regisztráció” menüpontban, 

személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az 

Adatkezelőhöz.  

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.  

c) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról 

az érintettel megállapodott.  

 

Árajánlat kérése 

 

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi 

nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

 

1) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

2) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.  

  

A kezelt adatok köre és célja:   
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Adat  Cél  

név  azonosítás  

e-mail cím  kapcsolattartás  

telefonszám  kapcsolattartás  

  

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy 

termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.  

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.  

5) Az adatkezelés folyamata:  

a) az érintett a maga által választott módon (honlapon a „Regisztráció” menüpontban, 

személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az 

Adatkezelőhöz.  

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.  

c) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.  

  

Szolgáltatás megrendelése 

 

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi 

nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

 

1) Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

2) Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi 

pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.  

  

A kezelt adatok köre és célja:   

Adat  Cél  

név  azonosítás  

e-mail cím  kapcsolattartás  

telefonszám  kapcsolattartás  

  

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy 

terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.  

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.  

5) Az adatkezelés folyamata:  

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb 

formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.  

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.  

c) az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.  

d) az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását 

követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.  

e) az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő 

kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.  
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Kik kezelik az adataimat? 
 

Az adatokat maga az Adatkezelő, kizárólag a feladatai elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges 

mértékben kezeli.   

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére? 
 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, illetőleg az egyes kiszervezett 

tevékenységek kapcsán azt az alább meghatározott adatfeldolgozók látják el. Ebben az esetben az 

Adatkezelő az adatfeldolgozók felé ad át adatot, illetve azok tevékenységük jellege folytán 

hozzáférhetnek adatokhoz. Az Adatkezelő felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.  

 

1)  Adatfeldolgozó:  

A www.newsalert.hu webhoszting szolgáltatója  

neve:  Nextserver Kft. 

képviseli:   

adószáma:  22797610-2-06 

székhelye:  6722 Szeged, Mérey utca 12. 

weboldala:  www.nextserver.hu 

az általa végzett művelet:  Weboldal működtetése, adatbázis üzemeltetése, levelezési 

szolgáltatás.  

2) Adatfeldolgozó:  

Számlázási szolgáltató, a Billingo.hu számlázási szolgáltatás üzemeltetője. 

neve:  Octonull Kft. 

adószáma:  25073364-2-42 

székhelye:  1074 Budapest, Hutyra Ferenc utca 11. 

az általa végzett művelet:  Számlázási szolgáltató. 

 

3) Adatfeldolgozó:  

Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltató. 

neve:  KÖDMÖN KÖNYVELŐIRODA Kft. 

adószáma:  13162498-2-13 

székhelye:  2030 Érd, Géza utca 32. 

http://www.newsalert.hu/
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az általa végzett művelet:  Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló 

jogszabályoknak megfelelő könyvelési és bérszámfejtési 

feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok 

felhasználásával.  

 

 

Az Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a 

kérelmező hatóság felé.  

 

Milyen jogaim vannak? 
 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai 

a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, 

az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, 

hatósághoz fordulás joga.  

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.  

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, 

valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 
 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb 

jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@newsalert.hu e-mail címre, vagy az 

Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a 

beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, 

valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban 

foglaltak alapján.  

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén? 
  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság   

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c   

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410   

www: http://www.naih.hu   

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó 

hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:   
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.  

Levélcím: 1525. Pf. 75  

Tel: (06 1) 457 7100  

Fax: (06 1) 356 5520  

E-mail: info@nmhh.hu  

  

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.  

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  

 

 

  

 


