ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját,
illetve tájékoztatást nyújtson az általa végzett adatkezelésről. A jelen Szabályzat célja
továbbá annak biztosítása, hogy a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által nyújtott
szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, megkülönböztetés nélkül biztosítva
legyen, hogy jogait és törvényes érdekeit, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
Az Adatkezelő HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi
politikáját és egyben a jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása
esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen
változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a
www.diakkedvezmeny.hu honlapon.
Az Adatkezelő személye

Az adatkezelő teljes neve: HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Az adatkezelő rövidített neve: HÖOK Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.
Telefonszám: +36 1 798 8134
E-mail cím: info@diakkedvezmeny.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105514

A kezelt személyes adatok köre:
-

név
lakcím (város)
diákigazolvány száma
e-mail cím
oktatási intézmény
születési év
nem
tartózkodási hely

Az adatkezeléssel érintett személyek köre
Azon természetes személyek, akik a www.diakkedvezmeny.hu oldalon, vagy a Rendszerhez
tartozó mobil applikációkon keresztül üzemeltetett Diákkedvezmény Rendszer használatára
regisztrálnak.
A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy, az érintett felel. Az
érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ezen felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag
azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címhez regisztrált egy általa ismert érvényes
diákigazolványszámot.

Az adatkezelés jogalapja, célja, módja
az adatkezelésre a www.diakkedvezmeny.hu internetes oldalon található internetes
tartalmak felhasználóinak önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor, amelyet a
regisztráció során, a regisztrációs feltételek és a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával
adnak meg alapján az oldal használata során közölt személyes adatok felhasználásra
kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a
weboldalon történő regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes rendelkezésre
bocsátásával adja meg.
A hivatkozott jogszabályhely alapján: “Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul”
Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának,
igénybevételének, illetve a hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének biztosítása. Az
Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az
érintettel való kapcsolattartás, részére a honlap szolgáltatásainak igénybevétele
lehetőségének biztosítása, illetve hírlevél és marketing célú tartalmak megküldése
érdekében tárolja.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja.

Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az
adatkezelő a személyes adatokat az érintett kérésére bármikor – vissza nem állítható módon,
véglegesen - törli. A naplózott adatokat egyébként a rendszer a naplózás időpontjától
számított 30 napig tárolja.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat az Adatkezelő a www.diakkedvezmeny.hu honlapon keresztül üzemeltetett
Diákkedvezmény Rendszer működtetése érdekében további adatfeldolgozás, illetve
adatkezelés céljából kizárólag az alábbi jogi személyek részére továbbítja:
-

Atlosz Interactive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Lajos
utca 74-76., cégjegyzékszám: 01-09-974582, adószám: 23708022-2-41, képviselő:
Ádám Zsolt János ügyvezető)

Az érintett a regisztrációval, személyes adatainak önkéntes megadásával, illetve a jelen
szabályzatban foglaltak elfogadásával a hivatkozott adattovábbításhoz kifejezetten
hozzájárul.
Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve a fenti jogi
személyek, valamint azok munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik
közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére, tárolására
szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) látja el,
valamint biztosítja, hogy ezen berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.
Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatok vis maior esetén se
sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az Adatkezelő rendelkezésére áll, úgy az Adatkezelő a személyes adatot saját hatáskörben,
egyébként az érintett kérelmére köteles helyesbíteni.
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá
adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.., 1055 Budapest, Honvéd utca 38. fszt.
E-mail: takacs@mirbest.hu

Az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság
előtt érvényesítheti jogait (Info törvény 22. §), továbbá Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Az Adatkezelő az érintettek részére elsősorban az adatkezelés céljával, valamint az általa
nyújtott, a Rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő, a szolgáltatások
igénybevétele érdekében felmerülő információkat tartalmazó üzenetet küld.
Az érintett ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a hírlevél-szolgáltatásra való feliratkozás
egyben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulásnak minősül, ami alapján az
Adatkezelő jogosult az érintett megadott elektronikus levélcímére közvetlenül reklám,
marketing tartalmú megkereséseket továbbítani. Az érintett a hírlevél-szolgáltatásra való
feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő az általa nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, hírleveleket, reklámokat, promóciós ajánlatokat
küldjön. Amennyiben az érintett nem kíván a jövőben reklámnak minősülő üzeneteket kapni,
ezt az Adatkezelő által küldött hírlevélben felkínált lehetőség igénybevételével lemondhatja,
valamint személyesen vagy az Adatkezelőnek címzett postai, illetve elektronikus levélben
kifejezetten megtilthatja a reklám tartalmú megkeresések küldését.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.

A weboldal az első látogatás során ún. "cookie"-t telepíthet a felhasználó számítógépének,
telefonjának merevlemezén, memóriájában annak érdekében, hogy az oldal további
felkeresése esetén a lap tartalma és a barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé
váljon. A "cookie" letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemei esetlegesen nem
válnak megjeleníthetővé.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és
javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat
részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való
hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetlegesen
bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett
felhasználó a szolgáltatás (levelező felület, hírlevélre történő feliratkozás) használatával,
ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2018. 04. 09.

