A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről.
A MaxiRádió médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiatartalom-szolgáltató) a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel összhangban az
alábbi adatvédelmi irányelveket teszi közzé:
Amikor látogatóink és felhasználóink a MaxiRádió applikációját használják, üzenetküldés,
telefonhívás-sms küldése esetén szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak (e-mail
címének, telefonszámának) megadása, illetve ismerete.
A Médiatartalom-szolgáltató a látogatók és felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályainkon, a változásokról értesítjük regisztrált felhasználóinkat.
Kötelező adatszolgáltatás esetében a Médiatartalom-szolgáltató köteles az adatkezelést elrendelő
jogszabályi rendelkezés pontos megjelölésére. Az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatás illeti
meg az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az
adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező
adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
A Médiatartalom-szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a törvényben rögzített
korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,
elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Médiatartalom-szolgáltató kötelezi magát, hogy
semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező
adatszolgáltatást megtagadja.
A Médiatartalom-szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy az adatokat, harmadik félnek nem adja ki.

A személyes adatok megváltoztatása, törlése
A Médiatartalom-szolgáltató biztosítja, hogy a látogatók és felhasználók elérhessék, javíthassák és
kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és
ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a
rendelkezésünkre bocsátották.
Ha felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből, ezt haladéktalanul
teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitörölünk minden általa küldött email-t, sms-t.
A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt
- közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: - a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra,
- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az
adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett
hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak
kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából
általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezeléssel és a látogatók, felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos
előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes
adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért
jelen nyilatkozat kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelése vonatkozásában
bír kötelező erővel.

Adatkezelés a szolgáltatás igénybevétele során
Az applikációnkkal gyűjtjük:
- az e-mail címeit, akik hozzászólásokat küldenek be a felületeinken keresztül, valamint azoknak, akik
kapcsolatba lépnek velünk e-mailen keresztül,
- telefonszámát, amennyiben sms-t küld, illetve telefonhívást kezdeményez.
A gyűjtött információkat kizárólag arra használjuk fel, hogy a szolgáltatásunkkal kapcsolatos
információkról és friss tartalmakról értesítsük a felhasználókat.
A sütikre (cookies) vonatkozóan
Sütiket nem használunk.

Hirdetésre vonatkozóan
Kapcsolatban állunk olyan cégekkel, amelyek hirdetései megjelennek az applikációnkon. Ennek
eredményeként az applikáción tett látogatásokról a hirdetés szerverek nem gyűjthetnek
információkat annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.
Például domain típusokat, IP címeket és kattintással kapcsolatos információkat (nem használhatják
fel nevét, e-mail címét vagy telefonszámát). Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a
gyakorlatról, kérjük, lépjen kapcsolatba a MaxiRádióval.

