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Adatkezelési tájékoztató 
 

Bevezetés 
 
A Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1036 Budapest, Perc utca 
6., cg.: 01-09-357802, képviseli: dr. Kovács István Gergely, elektronikus levelezési cím: 
info@megafon.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) elsődleges célja, hogy közösséget építsen, 
közösségi ügyeket, célokat támogasson, azokat felkarolva, valamint azoknak nyilvánosságot és 
platformot biztosítva. Az Adatkezelő működése során különböző adatkezelési tevékenységeket 
végezhet, melyek eltérő célból és eltérő jogalapon történhetnek. E tájékoztató célja, hogy az 
Adatkezelő által folytatott tevékenységekről, és az azzal összefüggő adatkezelésekről átfogó képet 
adjon, és az érintettek megismerhessék az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat, valamint az 
adatkezelésre vonatkozó információkat. A lehetséges adatkezelési tevékenységek a célokhoz 
igazodva kerülnek bemutatásra, kitérve arra, hogy az egyes adatok kezelésére milyen célból, milyen 
jogalapon és milyen adatkör tekintetében kerülhet sor. 
 

1. Általános információk 
 
A személyes adatok kezelője minden tevékenység esetében az Adatkezelő, melynek adatvédelmi 
tisztviselője az Adatkezelő képviselője, aki az info@megafon.hu címen érhető el. 
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint végzi. 
 

2. Adatkezelési tevékenységek 
 
2.1. Regisztráció 
 
Adatkezelés célja: az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) regisztráló felhasználók 
nyilvántartása, honlap használatával kapcsolatos tájékoztatás. 
Jogalap: hozzájárulás. 
Kezelt adatok: név, elektronikus levelezési cím, jelszó. 
Időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig. 
Adattovábbítás: a honlap funkciónak olyan jogsértő használata során, melyért az Adatkezelő nem 
felelős, az érintett regisztráció során megadott nevét és elektronikus levelezési címét az Adatkezelő 
harmadik személy, vagy hatóság kérésére továbbítja. 
 
Mivel az Adatkezelő fő tevékenysége a közösségépítés, a közösséghez tartozás lényegi eleme a 
közösség mellett történő elköteleződés. Ezért az Adatkezelő a honlapon elérhető bizonyos 
funkciók használatát csak regisztrált felhasználók számára teszi lehetővé. 
Ahhoz, hogy az Adatkezelő a regisztrált felhasználókat beazonosítsa, illetve a honlapon elérhető 
további funkciókról, valamint a felhasználási feltételekről és azok esetleges változásáról tájékoztassa 
őket, elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő kezelje az érintettek nevét, elektronikus levelezési címét 
és jelszavát.  
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a regisztráció során az elhelyezett 
checkbox kipipálásával ad meg. A honlap regisztrált felhasználók számára elérhető funkcióinak 
használata során a nevük, elektronikus levelezési címük jelen pontban meghatározottól eltérő célból 
történő kezeléséhez az érintettek szintén külön hozzájárulást adnak. A regisztráció során, illetve azt 
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követően is lehetőség van hozzájárulni az Adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás céljából 
történő adatkezeléshez is, mely bővebben a 2.2. pontban kerül kifejtésre.  
Mivel az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő tevékenysége iránt érdeklődő regisztrált 
felhasználókat nyilvántartsa, beazonosítsa, az adatkezelés időtartama a hozzájárulás 
visszavonásának időpontjában határozható meg, mely bármikor megtehető. A hozzájárulás 
visszavonása egyúttal a regisztráció törlését vonja maga után. A regisztráció a felhasználó 
személyes profilján is törölhető, mely szintén a hozzájárulás visszavonását jelenti. 
Amennyiben a honlap felhasználási feltételeinek megsértésével az érintett harmadik személynek 
kárt okoz, vagy harmadik személy jogát sérti, és az Adatkezelő nem felelős, úgy az Adatkezelő 
harmadik személy, vagy hatóság kérésére az érintett nevét és elektronikus levelezési címét továbbítja 
a harmadik személy igényérvényesítése céljából. 
 
2.2. Tájékoztatás 
 
Adatkezelés célja: alkalmanként tájékoztatás küldése az Adatkezelő tevékenységéről, az általa 
indított kezdeményezésekről, az Adatkezelő általa szervezett rendezvényekről, képzésekről (együtt: 
tájékoztatás). 
Jogalap: hozzájárulás. 
Kezelt adatok: név, elektronikus levelezési cím, (kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adat) 
életkor, postai irányítószám, lakcím, telefonszám (kapcsolattartáshoz szükséges adat). 
Időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig. 
 
Azon személyek részére, akik az Adatkezelő honlapján történő regisztráció során, vagy azt 
követően nevük, elektronikus levelezési címük, és az általuk megadott más elérhetőségi adat e célból 
történő kezeléséhez hozzájárulnak, az Adatkezelő alkalmanként tájékoztatást küld. Ezen 
adatkezelési tevékenység az érintettek hozzájárulása alapján történik, melyről az érintettek jelen 
tájékoztató megismerését követően az Adatkezelő honlapján a regisztrációs felületen található 
checkbox megjelölésével tesznek nyilatkozatot.  
A tájékoztatáshoz az Adatkezelőnek a névre, és elektronikus levelezési címre mindenképp szüksége 
van, anélkül az adatkezelés célja nem valósulhat meg, így ezen adatok kezelése feltétlenül szükséges. 
Ugyanakkor az Adatkezelő meg kívánja teremteni a lehetőséget arra is, hogy postai úton, illetve 
telefonos elérhetőségen küldjön tájékoztatást, így ezen adatok is megadhatók tájékoztatás céljából 
az Adatkezelő részére. Amennyiben az érintett a feltétlenül szükséges adatokon túl az életkorát és 
postai irányítószámát is megadja, úgy az Adatkezelő az általánoson túl olyan tájékoztatást is küld, 
mely az érintett kora, vagy irányítószáma szerinti célcsoportnak szól.  
Az érintettek az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat – a megadott összes adatra, vagy csak 
az adatok meghatározott részére vonatkozóan – bármikor visszavonhatják. Mivel az Adatkezelő 
tevékenysége folyamatos, az arról való tájékoztatás időtartama sem határozható meg, ezért az 
adatkezelés időtartamának záró dátuma a hozzájárulás visszavonásának időpontjában jelölhető 
meg. 
 
2.3. Megafon RADAR tájékoztatás 
 
Adatkezelés célja: az Adatkezelő által a Megafon RADAR keretében rendszeres tájékoztatás 
küldése az Adatkezelő által relevánsnak tartott olyan jobboldali tartalmakról, melyek a közösségi 
médiában letiltásra kerültek 
Jogalap: hozzájárulás (kifejezett) 
Kezelt adatok: az érintett neve és elektronikus levelezési címe  
Időtartam: az érintettek által adott hozzájárulás visszavonásáig 
Adatok továbbítása: az adatok továbbításra kerülnek a MailerLite Limited adatfeldolgozó részére 
 



 

3 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő rendszeres tájékoztatást küldjön az olyan általa fontosnak, 
és relevánsnak tartott jobboldali tartalmakról, melyek a közösségi médiában letiltásra, vagy 
korlátozásra kerültek. Mivel az Adatkezelő e tájékoztatása iránt érdeklődő érintettek politikai 
véleményére is következtetni lehet, ezért a kezelt adatok különleges kategóriájú adatnak 
minősülnek. 
Minderre tekintettel az adatkezelés jogalapja az érintettek kifejezett hozzájárulása, melyet 
jelen tájékoztató megismerése után az Adatkezelő Megafon RADAR aloldalán elhelyezett checkbox 
megjelölésével adnak meg. 
Mivel az adatkezelés célja egy határozatlan ideig fennálló folyamatos jellegű tájékoztatási 
tevékenységet feltételez, ezért az adatkezelés időtartamának záró dátuma a hozzájárulás 
visszavonásának időpontjában jelölhető meg. Hozzájárulásukat az érintettek bármikor 
visszavonhatják, melyet követően adataik jogalap hiányában haladéktalanul törlésre kerülnek.  
Az adatokat az Adatkezelő a MailerLite Limited (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 
2, D02 P593, Ireland) adatfeldolgozó részére továbbítja, mely kezeli az érintettek nevét és 
elektronikus levelezési címét és az Adatkezelő által meghatározott tartalommal tájékoztató leveleket 
küld az érintetteknek. A MailerLite Limited az érintettek adatait kizárólag az Adatkezelő által 
meghatározott célból tárolja, és használja fel. Az érintettek az adatkezeléshez való 
hozzájárulásukat a tájékoztató levélben található linkre kattintva is visszavonhatják. 
További információ az adatfeldolgozóról a https://www.mailerlite.com/privacy-policy internetes 
oldalon érhető el. 
 
2.4. Képzések 
 
Adatkezelés célja: képzések megszervezése és tartása. 
Jogalap: hozzájárulás. 
Kezelt adatok: képzésen részt vevő neve, elérhetősége, motivációs levelében és önéletrajzában 
foglalt adatok. 
Időtartam: a képzésen való részvételről szóló döntésig, illetve a képzés végéig. 
 
Mivel az Adatkezelő meghatározott képzéseket szervez és hirdet meg az Adatkezelő honlapján 
(www.megafon.hu) regisztrált felhasználók számára, a jelentkezőket és résztvevőket érintően e 
célból is sor kerülhet adatkezelési tevékenységre. Az adatkezelési tevékenységgel érintett személyek 
az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) kialakított, a regisztrált felhasználók számára elérhető 
„Képzésre jelentkezem” menüpontban található felületen adhatják meg a képzésre jelentkezéshez 
szükséges adataikat, vagyis nevüket és elérhetőségüket, illetve feltölthetik motivációs levelüket és 
önéletrajzukat, és megtehetik az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájáruló nyilatkozatukat. Az 
adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a regisztrált résztvevők számát felmérje, a számukra 
legmegfelelőbb képzéseket felajánlja, és a képzéseket lebonyolítsa. 
Az adatkezelés jogalapja a jelentkezés elküldése során az érintett által checkbox megjelölésével adott 
hozzájárulás. Az adatkezelési tevékenység az adatkezelés céljával összefüggésben az érintett 
képzésen való részvételéről szóló döntés meghozataláig, illetve a képzésen részt vevő érintettek 
esetében a képzés végéig tart, ezért az e célból történő adatkezelés időtartama részvétel támogatása 
hiányában a döntés meghozatalával, támogató döntés esetén pedig a képzés befejezésével lezárul. 
 
2.5. Rendezvények 
 
Adatkezelés célja: különböző rendezvények, események megszervezése és tartása, konferenciára 
történő előzetes jelentkezés feldolgozása, visszaigazolása, illetve szükség esetén a kapcsolat 
felvétele. 
Jogalap: jogos érdek, hozzájárulás. 
Kezelt adatok: érintett neve, elektronikus levelezési címe. 

https://www.mailerlite.com/privacy-policy
http://www.megafon.hu/
http://www.megafon.hu/


 

4 

Időtartam: a rendezvény napjáig. 
 
Amennyiben az Adatkezelő valamilyen előzetes jelentkezéshez kötött nyilvános eseményt szervez, 
úgy az előzetesen jelentkező vendégeket érintően adatkezelési tevékenység merül fel. Abban az 
esetben, ha az eseményt úgy hirdeti meg, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás már a jelentkezés 
során megadható, akkor az adatkezelés jogalapja kizárólag az érintett hozzájárulása lesz. 
Előfordulhat olyan is, hogy az Adatkezelő csak azt az elektronikus levelezési címet adja meg, melyen 
előzetesen jelentkezni lehet. Mivel az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz ilyenkor nincs lehetőség, 
ezért, a személyes adatokat az Adatkezelő ez esetben abból a jogos érdekből kezeli, hogy a 
rendezvényt megszervezhesse, a résztvevők számát felmérje. Az Adatkezelő a jogos érdekből 
történő adatkezeléssel összefüggésben érdekmérlegelési tesztet készített, melyet kérésre az érintett 
rendelkezésére bocsát. 
A kezelt adatok közé tartozik az érintettek neve, és elektronikus levelezési címe. Az adatokat az 
Adatkezelő legkésőbb a rendezvény napjáig kezeli. A rendezvényt követően akkor kerülhet sor az 
érintett nevének és elektronikus levelezési címének további kezelésére, ha ehhez az érintett 
előzetesen, vagy utóbb a 2.1. és 2.2. pontokban foglalt célból járult hozzá. 
 
2.6. Támogatás munkával 
 
Adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett kezdeményezések személyes közreműködéssel 
történő támogatására jelentkezők feldolgozása, kapcsolattartás az önkéntes munkára jelentkező 
személyekkel. 
Jogalap: hozzájárulás. 
Kezelt adatok: az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) regisztrált felhasználó neve, 
elérhetősége, motivációs levelében és önéletrajzában foglalt adatok. 
Időtartam: támogatás igénybevételéről szóló döntésig, kezdeményezés végéig. 
 
Az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) kialakított, a regisztrált felhasználók számára elérhető 
„Munkával támogatom” menüpontban a felhasználó önkéntes munkára jelentkezhet, illetve 
felajánlhatja az Adatkezelő számára személyes közreműködését egy vagy több kezdeményezéshez 
kapcsolódóan. A felajánlott önkéntes munka és a személyes közreműködés elfogadásáról való 
döntés érdekében az Adatkezelő megvizsgálja az érintett jelentkezését, és a benyújtott motivációs 
levél, valamint önéletrajz alapján dönt arról, hogy a felhasználó önkéntes munkáját, illetve 
személyes közreműködését igénybe veszi-e. 
Az adatkezelés jogalapja ez esetben is az érintett hozzájárulása, melyről a jelentkezés során tehet 
nyilatkozatot. Az adatkezeléssel érintett adatok közé tartozik az érintett neve, elérhetősége, 
valamint a motivációs levelében, és az önéletrajzában foglalt adatok. 
Amennyiben Adatkezelő a felajánlást a hozzájárulással érintett körben nem veszi igénybe, vagy a 
felajánlás alapjául szolgáló munkára, illetve közreműködésre a továbbiakban nem tart igényt, illetve 
a felajánlással érintett kezdeményezés befejeződött, a jelentkezéssel érintett adatokat törli, feltéve, 
hogy azokat a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott célból az érintett hozzájárulása alapján nem 
kezeli. 
 
2.7. Pénzügyi támogatás 
 
Adatkezelés célja: Adatkezelő tevékenységének pénzügyi támogatása, a támogatókkal való 
kapcsolattartás. 
Jogalap: hozzájárulás, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. 
Kezelt adatok: az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) regisztrált támogató neve, támogató 
értesítési címe, támogató bankaszámla száma, támogató elektronikus levelezési címe. 
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Időtartam: a támogatás nyilvántartása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában foglalt 
kötelezettség alapján nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (6a) 
bekezdésében foglalt kötelezettség alapján az érintett adóévet követő tizedik év utolsó napjáig, 
támogatás ténye és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok a hozzájárulás visszavonásáig. 
Adatok továbbítása: adóhatóság, az Adatkezelő könyvelési feladatait ellátó vállalkozó, illetve a 
támogató elektronikus levelezési címe továbbításra kerül az OTP Mobil Kft. adatfeldolgozó 
részére. 
 
Ezen adatkezelési tevékenység célja, hogy az Adatkezelő a részére juttatott pénzügyi támogatást 
beazonosítsa, a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartsa, valamint a támogató 
személyekkel kapcsolatot tarthasson. Az adatkezelési tevékenységgel érintett személyek a pénzügyi 
támogatást nyújtók, akik az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) kialakított, a regisztrált 
felhasználók számára elérhető „Pénzzel támogatom” menüpontban található felületen adhatják meg a 
pénzügyi támogatás nyújtásához szükséges adataikat, és megtehetik az adatkezelés jogalapjául 
szolgáló hozzájáruló nyilatkozatukat. Az adatkezeléssel érintett adatok közé tartozik a támogató 
neve, a támogató értesítési címe, elektronikus levelezési címe, a támogató bankszámla adatai, 
valamint a kapcsolattartási adatokhoz kapcsolódóan a támogatás ténye. 
Az adatkezelés jogalapja a támogató személye és a támogatással kapcsolatos további pénzügyi 
adatok kapcsán az Adatkezelő azon törvényi kötelezettsége, hogy bevételeit elszámolja, illetve a 
támogató azon jogos érdeke, hogy a részére támogatást adó természetes személyeket beazonosítsa. 
Az érintett neve és kapcsolattartási adatai, valamint a támogatás ténye kapcsán pedig a jogalap az 
érintett hozzájárulása, mely adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
kezeli. Az adatok az elszámolás kapcsán egyes állami szervek (pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
részére, illetve az Adatkezelő könyvelési feladatait ellátó vállalkozó részére is továbbításra kerülnek. 
A bankkártyás fizetés lebonyolításában az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó működik közre. 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.  
 
2.8. Tartalom beküldése 
 
Adatkezelés célja: ötletek, ügyek felkarolása, azokkal összefüggő kampány, illetve kezdeményezés 
indítása. 
Jogalap: hozzájárulás 
Kezelt adatok: az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) regisztrált érintett neve, elektronikus 
levelezési címe 
Időtartam: azon időpontig, amíg a kampány vagy a kezdeményezés lezárásra nem kerül, de 
legkésőbb az első kapcsolatfelvételtől számított 2 évig. 
Adattovábbítás: az érintett neve és az elektronikus levelezési címe esetlegesen a kampány vagy 
kezdeményezés által támogatott ügyben releváns döntéshozók felé kerül továbbításra, melyről az 
érintett előzetesen tájékoztatásra kerül. 
 
Amennyiben az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) regisztrált érintett azzal keresi meg az 
Adatkezelőt, hogy támogasson egy általa fontosnak vélt ügyet, úgy az Adatkezelő a kezdeményezés 
megszervezésével, valamint azok lefolytatása céljából is kezeli az érintett nevét, illetve elektronikus 
levelezési címét, és a kezelt személyes adatokat bizonyos esetekben továbbítja a kezdeményezés 
által támogatott ügyben releváns döntéshozók felé, melyről a hozzájárulás megadását megelőzően, 
illetve az adatkezelési tevékenység folytatása során az érintetteket előzetesen értesíti. 
Az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) regisztrált érintett a honlap kizárólag regisztráltak 
számára elérhető felületén, a „Tartalmat küldök be hirdetésre” menüpontban rögzíti a támogatásra 
javasolt ügy internetes elérhetőségét, és ugyanitt az erre szolgáló weblaprészen szöveges indokolást 

http://www.megafon.hu/
http://simplepay.hu/vasarlo-aff
http://www.megafon.hu/
http://www.megafon.hu/
http://www.megafon.hu/
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mellékel az Adatkezelő számára annak érdekében, hogy a beküldött ügy támogatásáról az 
Adatkezelő dönteni tudjon.  
Mivel a kezdeményezés időtartama előzetesen nem ismert, ezért az adatkezelési tevékenység 
időtartamát az Adatkezelő maximum 2 évben határozta meg, de ha az adatkezelés célja hamarabb 
megvalósul, akkor értelemszerűen az e célból történő adatkezelés időtartama is ehhez igazodik. 
Mindez nem zárja ki, hogy az érintett meghatározott személyes adatait az ügy lezárását követően a 
2.1. és 2.2. pontok szerinti célból tovább kezelje az Adatkezelő az érintettek ott megadott 
hozzájárulása alapján. 
 
2.9. Kezdeményezés támogatása 
 
Adatkezelés célja: kezdeményezés támogatásának igazolása, kezdeményezéssel, kampánnyal 
összefüggő kapcsolattartás. 
Jogalap: hozzájárulás. 
Kezelt adatok: kezdeményezést támogató, vagy aláíró neve, elektronikus levelezési címe, életkora. 
Időtartam: a kezdeményezés lezárásáig, de legkésőbb 3 évig. 
Adatok továbbítása: a kezdeményezés szervezője felé, illetve a kezdeményezés címzettje felé, 
melyről az érintett előzetesen tájékoztatásra kerül. 
 
Az Adatkezelő által indított kezdeményezések, valamint a kezdeményezés támogatására felhívó 
kampányok célja, hogy a kezdeményezés által képviselt ügyet minél többen támogassák. Ez esetben 
az érintettek a kezdeményezést aláíró, ezáltal a kezdeményezést támogató személyek. Amennyiben 
az érintettek a kezdeményezést aláírják, az Adatkezelő a kezdeményezést aláírók személyes adatait 
is kezeli, melynek célja a kezdeményezés támogatásának igazolása. Az adatkezelés célja lehet 
emellett a kezdeményezéssel összefüggő kapcsolattartás, amennyiben az adott kezdeményezés 
aláírásakor az érintett felhasználó az Adatkezelő honlapján található checkbox megjelölésével így 
nyilatkozik. 
A kezdeményezés aláírásakor az érintettnek lehetősége van megismerni az adatkezelési tájékoztatót, 
és megkapni minden, az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos információt, valamint megtenni 
az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatot, ezért az adatkezelés jogalapja az érintett 
hozzájárulása. Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, ha a kezdeményezéssel 
képviselt ügy támogatása egyben politikai véleményre, világnézeti meggyőződésre utal, s ezért 
különleges személyes adatnak minősül. Az Adatkezelő erről az érintetteket tájékoztatja. 
A kezdeményezés támogatása kapcsán kezelt adatok az érintett neve, elektronikus levelezési címe, 
és életkora, melyeket az Adatkezelő a kezdeményezés lezárásáig, de legkésőbb 3 évig kezel. Az 
érintett nevére és elektronikus levelezési címére azért van szükség, hogy a támogató személye 
azonosítható legyen, illetve a támogatóval a kezdeményezéssel összefüggésben tartani lehessen a 
kapcsolatot, az életkorára pedig azért, hogy a hozzájárulás érvényességéről az Adatkezelő 
meggyőződhessen. 
Az érintettek nevét és elektronikus levelezési címét az Adatkezelő a kezdeményezés szervezője és 
címzettje felé is továbbíthatja, hiszen az adatkezelés célja annak igazolása, vagy bemutatása, hogy a 
kezdeményezés által képviselt ügynek mekkora a társadalmi támogatottsága, ami a kezdeményezést 
aláíró személyek számának meghatározása és azonosítása nélkül nem lehetséges. Ezen adatokat 
pedig a kezdeményezés szervezőjének és címzettjének is ismernie kell, másképp az adatkezelés célja 
nem érhető el. 
 
2.10. Elektronikus úton küldött megkeresések kezelése 
 
Adatkezelés célja: az Adatkezelő honlapján megadott elektronikus levelezési címre küldött 
megkeresések teljesítése, kérdések megválaszolása. 
Jogalap: jogos érdek. 
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Kezelt adatok: elektronikus levelezési cím, név, megkeresésben küldött egyéb személyes adat. 
Időtartam: a megkeresés, illetve kérdés megválaszolását követő 3 hónapig. 
 
Előfordulhat olyan eset, hogy az érintett az Adatkezelő honlapján nem regisztrált, illetve a hírlevélre 
sem iratkozott fel, de a honlapon megadott elektronikus levelezési címre levelet, illetve tartalmat 
küld be, mellyel összefüggésben az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő e leveleket, 
megkereséseket kezelje, megválaszolja. Ilyenkor az érintettnek nincs lehetősége hozzájárulni a 
személyes adatai kezeléséhez, ezért az Adatkezelő, illetve az érintett jogos érdeke lesz az adatkezelés 
jogalapja, hiszen az Adatkezelő érdeke az, hogy minden tevékenysége iránt érdeklődő személlyel 
kapcsolatba léphessen, míg az érintetté az, hogy megkereséseire, kérdéseire választ kapjon. Az 
Adatkezelő az adatkezeléssel összefüggésben érdekmérlegelési tesztet készített, melyet kérésre az 
érintett rendelkezésére bocsát. 
Az Adatkezelő az érintett nevét, elektronikus levelezési címét és az érintett által a megkeresésben 
megadott további személyes adatokat kezeli. 
Az adatkezelési időtartama az adatkezelés céljához igazodóan addig tart, amíg a megkeresés, illetve 
kérdés megválaszolása meg nem történik. Ezt követően az Adatkezelő három hónapig még nem 
törli az érintett adatait, annak érdekében, hogy ha szükséges, a megkeresés kapcsán még felvehesse 
az érintettel a kapcsolatot, illetve az érintett újabb kérdése esetén beazonosíthassa. 
Amennyiben az érintett hosszabb távú együttműködést szeretne fenntartani az Adatkezelővel, úgy 
regisztrálhat, illetve feliratkozhat a hírlevélre is. Ez esetben adatait az Adatkezelő továbbra is kezeli 
a 2.1. és 2.2. pontban meghatározottaknak megfelelően, mely azonban a jelen pontban foglalt célt 
és jogalapot nem érinti. 
 
2.11. Sütik 
 
Adatkezelés célja: az Adatkezelő honlapján (www.megafon.hu) a látogatói élmény javítása sütik 
segítségével. 
Jogalap: hozzájárulás. 
Kezelt adatok: az Adatkezelő által elhelyezett Google Analytics sütik (_ga, _gid) olyan adatokat 
gyűjtenek, amelyek a honlap használatára vonatkozó statisztika elkészítéséhez szükségesek. Egy 
adott eszköz adott böngészője vonatkozásában a Google Analytics sütik képesek megállapítani, 
hogy adott időközönként hány felhasználó látogatja a honlapot, mennyi ideig böngésznek, vagy 
hogy mikor léptek be a honlapra. Ezek a sütik alkalmasak a látogatáskor alkalmazott eszköz 
típusának, és helyének – település szintű - megállapítására. Ezek az adatok nem egy konkrét 
személyt, hanem csak egy böngészőt azonosítanak, mivel azonban egy böngésző többes használata 
általában nem megszokott, ezért ezek az adatok alapvetően egyetlen személy preferenciáira utalnak. 
A honlapon elhelyezett Google Analytics sütik megfelelő működése érdekében továbbá egy olyan 
süti is telepítésre került (_gat), amely a statisztikát készítő sütik adatgyűjtését korlátozza. 
Külső szolgáltató (youtube) a honlapon az Adatkezelő által elhelyezett sütik mellett az érintett 
helyzetére vonatkozó adatot (GPS), böngészési viselkedésre vonatkozó adatot (PREF), 
sávszélességre vonatkozó becsült adatot (VISITOR_INFO1_LIVE), és felhasználói adatokat 
(YSC) kezelő sütiket telepített. 
Időtartam: az Adatkezelő által elhelyezett Google Analytics sütik vonatkozásában két év (_ga süti 
a statisztikák készítéséhez), egy nap (_gid süti a statisztikák készítéséhez) és egy perc (_gat süti a 
honlapon történő adatgyűjtés korlátozásához). 
A külső szolgáltató (youtube) az érintett helyzetére vonatkozó adatot a munkamenet idejére (GPS), 
böngészési viselkedésre vonatkozó adatot (PREF) egy évig, sávszélességre vonatkozó becsült 
adatot (VISITOR_INFO1_LIVE) hat hónapig, és a felhasználói adatokat (YSC) a böngésző 
munkamenetének végéig kezeli. 
Adatok továbbítása: tárhelyszolgáltató, youtube. 
 

http://www.megafon.hu/
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Amennyiben a honlap olyan sütiket gyűjt, melyek alapján következtetés vonható le az érintettek 
személyére vonatkozóan, akkor az érintettek hozzájárulását kell kérni a sütik futtatásához. 
Elképzelhető, hogy ilyen sütik egy alkalmazás beépülő modulja segítségével adatokat továbbítanak 
az alkalmazás részére. Mivel a honlapon a youtube tárhelyére feltöltött videó lejátszására alkalmas 
felület található, ezért a youtube, mint külső szolgáltató sütijei is létrejönnek a felhasználó 
számítógépén, akár bejelentkezett a youtube fiókjába, akár nem. A youtube által telepített sütikkel 
kapcsolatos részletesebb információért kérjük, olvassa el a youtube adatkezelési tájékoztatóját is! 
 

3. Milyen jogok illethetik meg az érintettet az adatkezelési tevékenységgel 
kapcsolatban? 
 
3.1. Hozzájárulás visszavonásához való jog 
 
Az érintettet a személyes adatai hozzájárulásán alapuló kezelésével összefüggésben megilleti a 
hozzájárulás visszavonásához való jog, mely azt jelenti, hogy az adatkezelés jogalapjának minősülő 
hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
A hozzájárulás visszavonásához az érintett beazonosíthatósága érdekében a hozzájárulási 
nyilatkozat megtételekor megadott elektronikus levelezési címről célszerű az Adatkezelőhöz 
fordulni az info@megafon.hu címen. A 2.3. pont szerinti adatkezelési tevékenység esetében az 
érintettek hozzájárulásukat a tájékoztató levélben található linkre kattintva is visszavonhatják. A 
hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok 
törléséről. 
Amennyiben az érintett a regisztráció során adott hozzájárulását vonja vissza, úgy a profil törlésre 
kerül. 
 
3.2. Hozzáféréshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arról, hogy kezeli-e valamely 
személyes adatát és ha igen, akkor tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, a tárolt személyes 
adatok kategóriáiról, az adatok tárolásának időtartamáról és arról, hogy milyen jogok illetik meg az 
adatkezeléssel összefüggésben. E jog keretében az érintett igényelheti, hogy a kezelt személyes 
adatok másolatát a rendelkezésére bocsássák, de ez nem érintheti hátrányosan mások jogait. 
 
3.3. Helyesbítéshez való jog 
 
A helyesbítéshez való jog alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy az adatkezelés célját 
figyelembe véve az érintett hiányos személyes adatait kiegészítse. 
 
3.4. Törléshez való jog, adatkezelő törlési kötelezettsége 
 
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte, az érintett 
kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó adatokat. 
Amennyiben az érintett adatainak kezelése már nem szükséges, vagy ha visszavonja az adatkezelés 
alapját képező hozzájárulását, az adatkezelés céljának megszűnése okán az Adatkezelő 
automatikusan törli azokat. 
Az Adatkezelő akkor is törli az adatokat, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nem 
bizonyította olyan kényszerítő erejű jogos ok fennállását, mely elsőbbséget élvez az érintett 
érdekével, az érintett jogaival szemben. 
 

mailto:info@megafon.hu
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3.5. Tiltakozáshoz való jog 
 
A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat. Ez esetben az 
Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
3.6. Adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatai kezelését, ha 
a) az érintett az adatok pontosságát vitatja, az ellenőrzés időtartamáig, 
b) az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett az érintett ezt kéri, 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez az érintett igényli azokat, 
d) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben 
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő 
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
 
4. Milyen adatfeldolgozók működnek közre az adatkezelési tevékenységek során? 
 
Az Adatkezelő honlapjának (www.megafon.hu ) üzemeltetőjét, és az informatikai rendszerének 
működtetéséért felelős vállalkozót (rendszergazda) veszi igénybe adatfeldolgozóként. 
Az Adatkezelő emellett egy természetes személy adatfeldolgozót is igénybe vesz, aki az adatok 
Adatkezelő által meghatározott, és jelen tájékoztatóban ismertetett célokból történő gyűjtésével, 
felhasználásával és rendszerezésével segíti az Adatkezelő tevékenységét. 
 
A 2.3. pontban meghatározott adatkezelési tevékenységgel érintett adatok kezelése során az 
Adatkezelő a MailerLite Limited, (Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, 
Ireland) adatfeldolgozót veszi igénybe, mely a 2.3. pontban kifejtettek szerint végez adatfeldolgozói 
tevékenységet. 
 
A 2.7. pontban meghatározott adatkezelési tevékenység során az Adatkezelő az OTP Mobil Kft., 
mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység 
jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 
http://simplepay.hu/vasarlo-aff. 
 
5. Milyen biztonsági intézkedéseket tesz az Adatkezelő az érintett adatai védelme 
érdekében? Hol tárolja az érintett személyes adatait és kik férhetnek hozzá azokhoz? 
 
Az érintett adatait az Adatkezelő számítógépes rendszerében, illetve egyes esetekben - például a 
rendezvények megtartásakor keletkezett adatok esetében - papír alapon tárolja, azokhoz kizárólag 
az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá munkaköri leírásukban meghatározott feladataik 
ellátása céljából. Az érintett személyes adataihoz hozzáférhet továbbá az Adatkezelő által használt 
informatikai eszközök, és az informatikai rendszer üzemeltetését végző vállalkozó, aki az általa 
megismert adatok tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal. Az adatkezelési tevékenység során 
minden észszerű intézkedést megtesz az Adatkezelő annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok 
illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. 
 
6. Hogyan érvényesítheti jogait az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban? 
 

http://www.megafon.hu/
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Az érintett személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítése érdekében az 
Adatkezelőhöz az info@megafon.hu címen fordulhat. 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, 
amit szintén az info@megafon.hu címre küldött megkeresés útján tehet meg. Az Adatkezelő a 
megkeresés megérkezését követően az érintett adatait haladéktalanul törli. 
Az érintett további jogainak gyakorlása érdekében küldött megkereséseket, az Adatkezelő a 
megkeresést követően legkésőbb 30 napon belül megválaszolja. A könnyebb beazonosíthatóság 
érdekében kérjük, hogy arról az elektronikus levelezési címről forduljanak az Adatkezelőhöz, 
melyet a regisztráció során, vagy a honlap további funkcióinak használata során adtak meg. 
Amennyiben az érintett az Adatkezelő megkeresését eredménytelennek találta, vagy úgy véli, hogy 
az Adatkezelő jogai érvényesítésében korlátozta, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (email: ugyfelszolgalat@naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság 
vizsgálatát kezdeményezheti, illetve a személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályok 
megsértése esetén a Hatóság hatósági eljárását kezdeményezheti, valamint bírósághoz fordulhat. 
 
Utolsó frissítés: 2021. december 22. 
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