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A Magyar Hírlap Kiadói Kft. gondozásában megjelenő lap(ok) vonatkozásában fennálló 

speciális feltételek 
 

Hatályos 2012. december 1-től 
 
 

1. A Magyar Hírlap Kiadói Kft. a Szolgáltatót bízta meg a gondozásában megjelenő 
lap(ok) előfizetéses terjesztésével, melynek keretében a lapokat a Szolgáltató juttatja 
el az Előfizetőhöz, továbbá biztosítja a díjak beszedését, az előfizetések 
nyilvántartását. 

 
2. A Szolgáltató a lapot a megjelenés napján kézbesíti, kivétel az 1. sz. függelékben 

meghatározott települések belterületén, ahol tárgynapon a függelékben meghatározott 
ideig. 

 
3. Az Előfizető adatainak megadásával önként hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait 

(ügyfélkód, név, cím, telefonszám, e-mail cím, kézbesítési cím) a Magyar Hírlap Kiadói 
Kft. az előfizetéssel összefüggő kapcsolattartás, valamint előfizetői/megrendelői 
ajánlatokkal összefüggő egyéb célból kezelje és adatbázisban tárolja.  

 
4. Az előfizető kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Magyar Hírlap Kiadói Kft. 

felhasználja megadott adatait abból a célból, hogy ajánlataival, promócióival 
kapcsolatban közvetlen reklámüzeneteket küldjön az előfizető részére, az által 
megadott elérhetőségeken e-mailben, telefonon vagy postai úton. 

 
5. A személyes adatok feldolgozását a Magyar Hírlap Kiadói Kft., mint a lap kiadója 

végzi. Az előfizetői adatszolgáltatás önkéntes, az adatok helyesbítését, törlését, illetve 
a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását az Előfizető 
bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti a Magyar Hírlap Kiadói Kft. 
elérhetőségein (levelezési cím: 1145 Budapest, Thököly út 105-107, e-mail cím: 
elofizetes@magyarhirlap.hu) 
 

6. A Magyar Hírlap Kiadói Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az Előfizető személyes 
adatait mindenkor bizalmasan és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően kezeli.  
 

7. Az Előfizetőt megilleti az adatainak kezelése elleni tiltakozás joga. 
 

8. Amennyiben a Szolgáltató és a Magyar Hírlap Kiadói Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás megszűnik, a Szolgáltató az előfizetői adatokat 
adatkezelés céljából (a kiadói kötelezettségek teljesítése, az előfizetési díj beszedése, 
valamint a Magyar Hírlap Kiadói Kft. által küldendő, termékekkel és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos információk közvetítése, piackutatások, felmérések, új ajánlatokkal való 
megkeresés, valamint – az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában – 
akciókról történő tájékoztatás céljából) átadja a Magyar Hírlap Kiadói Kft. részére. A 
Szolgáltató a birtokába jutott előfizetői adatokat a Szolgáltató és a Magyar Hírlap 
Kiadói Kft. között létrejött szerződés időbeli hatályának megszűnését követően 
kizárólag az együttműködésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése 
céljából használja fel, a jogszabályi kötelezettségek megszűnését követően az 
adatokat megsemmisíti. 
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9. Az Előfizető írásban nyilatkozhat arról, hogy adatainak a Magyar Hírlap Kiadói Kft. 
részére történő továbbítását kifogásolja, illetve ahhoz nem járul hozzá (megtiltja). A 
nyilatkozatot a következő címre kell eljuttatni: Magyar Posta Zrt. Hírlap Értékesítési 
Osztály 1900 Budapest.  
 

 
 
 
 

Magyar Posta Zrt.  


