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a www.nyireqvhaza.hu, a www.nyireoyhazitv.hu

és a www,hellonyireqvhaza.hu oldalakra

amelyek a

Cégnév:

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.

cím:

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Postai

Székhely

cím: zM00 Nyíregyháza, Szabadság

Telefon;

tér 9. 2 emelet.

42l 411-883

e-mail : info@nyireghazitv.hu

Adószám:

187g6U7-2-15

Telefonszám:

421411-883

Adminisztratív ügyfélszolgálat:
munkanapokon 9:00-1 7:00
M

űszaki

ü

gyfélszol gálat:

munkanapokon 8:00-1 7:00
tárhely-szolgáltatónál, a fenti weboldalak adatkezelőjénél vannak.

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft adafuédelmi szabályzata:
http:/Álww.varoskepkfr .hu/doc/adatvedelmi szabalvzat.odf
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A Tájékoztató célja

1.í. Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson a
www.nvireqyhaza.hu, a www.nyireqyhazitv.hu és a www.hellonyireqyhaza,hu oldalakra/
honlapra látogató (továbbiakban: weboldal) és a

weboldalon keresztül |NGYENESEN tájékozódó természetes és jogi személyek, továbbá hatóságok számára
(továbbiakban együttesen: Érintettek) a személyes adatok védelmérói az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló201'1 . évi CXll, törvény rendelkezéseinek és azEurópai Parlament és a Tanács
(Eu) 201 61679 Rendeletének megfelelően.

A fenti weboldalak látogatói az oldalt önkéntesen, szabad akaratukból használják!
Bóvebb, mindenre kiterjedő tájékoztatás: https:lnaih.hu/files/tajekoztatp_:ajan.l.as-_v-2__015_(a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság

Tájékoztatás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉSA
h.ttp://e1

!_0-09_pdf

Hatóság ajánlása)

TANÁcs EU) 2O16t679 RENDELETE

7.hu/gdpr rendelet_magyalpdf

2. Értelmező fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
azonosítható természetes személy;

-

közvetlenül vagy közvetve

-

Személyes adal,. az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több íizikai, íiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfeleló tá,jékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
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Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezeló: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezel, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adalkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:

összessége,

az

az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

alkalmazott eljárástól függetlenül

így különösen

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése,valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáíérhelővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adal bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idóre történó
korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgoz ás:

az adatkezelési műveletekhez

kapcsolódó technikai íeladatok elvégzése,függetlenül a
valamint az alkalmazás helyétól, feltéve hogy a

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertól és eszköztól,
technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet, aki
vagy amely szeződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szeződést is - adatok
feldolgozását végzi;
Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot
előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
Adatközló: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga leszi közzé
adatfelelós által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

az

adatot

- az

Adatállományi az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adalkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen

a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés
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3. Az adatkezelő megnevezése:

Cégnév:

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.

Adatait és elérhetőségeit lásd fent!
3.1. Weboldalaink adatkezelést nem végeznekl (nem webáruház, nincs hírlevél,honlapjaink látogatói közül nem
keresünk meg senkit se személyesen, se telefonon, vagy online módon, ugyanis a látogatók adatait nem
ismerjük, el sem tudjuk szerény technikai eszközeinkkel

érni.)

3.2. Aki viszont a honlapjaink bármelyikén található kapcsolattartási módokat igénybe veszi (telefon, vagy e-mail
cím), azt saját akaratából teszi, és ez személyes levelezésnek minősül.
4.

Az adalkezelés célja, jogalapja és módja

4.1. PE adatkezelésnek célja nincs, mivel nem kezelünk adatokat!
4.2. Weboldal

Á

Weboldal megtekintése a személyes adatok rögzítése és regisztráció nélkül is lehetséges és ingyenes az
Erintettek számára. Adatkezelő a Weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételévelméri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az
érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adafuédelmi elveiről bóvebb információ a Google oldalán
olvasható:

http;//www. goqqIe.hu/pql icies/privacy/ads/

5. Különleges

sz'emélyes adatok megismerésére azAd.atkezelő nem jogosult.

A biometrikus adatok megjelenésének jogalapja az érintett személyes engedélye, illetve személyes
nyilvánosságra hozatala. (Pl: videofilmen: riporter és riportalanyok alakja, arcképe, hangja, az alkotók nevei;
irodalmi alkotásokná|, esszéknél,tudósításoknál az alkotók arcképe és neve; a megelőző években elküldött
képmások és bemutatkozó szövegek tartalma)
5.'l.

6. Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért
kizárólag Érintettfelelős.

7. Adatkezeló a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

8. FeIhaszná!ói jogok és jogérvényesítésilehetőségek:
lásd: A Város-Kép Szolgáltató Nonproíit Kft. adatvédelmi szabályzata
http://www.varoskepkfi

.hu/doc/adatvedelmi szabalvzat.pdf

8.1. Hatósági bejelentés. A Hatóságnál bejelentéssel bárkivizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy aának közvetlen veszélye fennáll. A
Hatóság vizsgálata a bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítésmegfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy,éven belül kezdeményezhetó.

Nemzeti Adatvédelmi

és lnformációszabadság

Hatóság

telefonszám: (361) 391 1400
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9. Egyéb rendelkezések

9.1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek.

a technikai intézkedéseket,

10. Technlkai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezeló rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépéneklP-címét, a látogatás kezdő
idópontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer
típusát. M igy rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése
kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi
látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mini a Weboldal üzemeltetójét segítik a Weboldal optimalizálásában,
abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k
alkalmasak továbbá arra, hogy
. megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokata felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
. emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezéúazokat nem kell újra begépelni,

. elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott
fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a
felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
. figyelemmel kísérikhirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben

a

Weboldalon

az Adatkezeló külső webes szolgáltatások segítségéveljelenít meg

különféle

tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezeló felügyel, így nincs
befolyása arra, hogy ezek aweboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek.Ezen cookie-król az
adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoáatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy,
hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítsea felhasználót, ha süti érkezik a gépére.A
beállítási lehetőségek általában a böngésző ,,Opciók' vagy ,Beállítások' menüpontjában találhatók. Az angol
nyelvű www,aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben
történő beállításokban.

Nyíregyháza, 2018. május 25.
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