Előfizetéses lapterjesztési szolgáltatás
ÁSZF – 3. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOKON ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOKON
SZEREPELTETETT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN

1.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokon – pl.: cégkivonat, aláírási
címpéldány másolata, NMHH határozatának másolata a sajtótermék nyilvántartásba
vételéről, engedményezési megállapodás – szerepeltetett személyes adatokat (név,
cím, e-mail cím, telefonszám, születési név, születési hely és idő, anyja neve,
adóazonosító jel) a Szolgáltató kizárólag a szerződés megkötéséhez szükséges
jogosultság megállapítása és a szerződéses jogviszony fenntartása céljából kezeli,
azokat a szerződés megkötését követően azokkal együtt tárolja. A dokumentumokban, a
dokumentumot kiállító hatóság eljárása során, vagy a megállapodást kötő Felek által
feltüntetett személyes adatokon – azok őrzésének kivételével semmilyen más –
adatkezelési műveletet nem végez, továbbá a dokumentumok őrzéséhez kapcsolódóan
nem úgy tartja nyilván, hogy az adatokat az érintett személy azonosítását lehetővé tevő
adatok ismeretében vissza tudná keresni.

2.

Mivel az 1. pont szerinti dokumentumok a szerződéskötés időpontjában a szerződésben
foglalt kötelezettségvállalásra való jogosultságot igazolják, ezért a Szolgáltató a
hitelesség megőrzése érdekében a dokumentumokat a benyújtás időpontjában aktuális
tartalommal őrzi.

3.

Az adatok Szolgáltató részére való megadását a Megbízó köteles biztosítani. A Megbízó
a Lapterjesztési szerződés aláírásával kijelenti, hogy az adatok átadására megfelelő
jogalappal rendelkezik.

4.

Az 1. pont szerinti dokumentumok és az azokban szereplő személyes adatok őrzéséhez
a Szolgáltatónak jogos gazdasági érdeke fűződik, ami abban nyilvánul meg, hogy a
dokumentumok a szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultság
megállapításához és ez által a szerződés megkötéséhez és a szerződéses jogviszony
fenntartásához elengedhetetlen információkat tartalmaznak és ezen információk
valóságát e dokumentumok igazolják. Kizárólag ezen információk birtokában van
lehetősége a Szolgáltatónak arra, hogy meggyőződjön a Megbízónak a lap kiadására
és/vagy forgalmazására illetve a szerződés megkötésére és a szerződéses jogviszony
fenntartására vonatkozó jogosultságáról.

5.

Az adatok kezelésének időtartama a Lapterjesztési szerződés megszűnésétől számított
8 év. Ekkor az érintett adatok az adatokat tartalmazó 1. pont szerinti dokumentumok
megsemmisítése folytán véglegesen törlésre kerülnek.

6.

Az érintettek tiltakozhatnak adataik kezelésével szemben vagy kérhetik annak törlését,
zárolását (korlátozását) vagy helyesbítését.

7.

Tekintettel az 1.-3. pontban foglaltakra az érintett a 6. pont szerinti kérelmeit a
Megbízónál nyújthatja be, amelyről a Megbízó a Szolgáltatót köteles haladéktalanul
értesíteni az átadott okiratok pontos megjelölésével. Amennyiben az érintett az
adatainak törlését, helyesbítését kéri, a Megbízó a Szolgáltató erről szóló értesítésével
egyidejűleg köteles olyan új, a szerződés fenntartásához szükséges feltételeket igazoló
dokumentumokat átadni a Szolgáltató részére, amelyek a törlendő adatokat már nem,
vagy a már helyesbített adatokat tartalmazzák.

8.

Amennyiben a tiltakozást az adat törlése, zárolása vagy helyesbítése iránti kérelmet az
érintett a kijelölt Szolgáltató kapcsolattartó részére, valamint a Szolgáltató
ügyfélszolgálatának
elérhetőségein
(1540
Budapest,
06-1-767-8282,
ugyfelszolgalat@posta.hu) jelzi, a Szolgáltató a kérelemről a Megbízót az 1.-3. pontban
foglaltakra tekintettel értesíti. A Szolgáltató ezen értesítése alapján a Megbízó köteles az
új dokumentumok átadása vonatkozásában a 6. pontban foglaltak szerint eljárni.
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9.

A Szolgáltató az érintett adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatási kérelemre – erre
irányuló kérés esetén írásban – megad minden kért információt a kezelt adatokra és
azok kezelésére vonatkozóan. Az érintett a kérését a kijelölt postai kapcsolattartó
részére valamint a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségein (1540 Budapest, 061-767-8282, ugyfelszolgalat@posta.hu) tudja benyújtani a szerződés száma és az
azonosítását lehetővé tevő adatok megadásával. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a
dokumentumokban szereplő adatokat nem tartja úgy nyilván, hogy azokat az érintett
személy azonosítását lehetővé tevő adatok ismeretében vissza tudná keresni, ezért
szükséges a konkrét szerződés azonosítását lehetővé tevő adatok (például a szerződés
száma) megadása a kérelem teljesítéséhez. A tájékoztatás iránti kérelmek
teljesítésének határidejére a Szolgáltató mindenkor hatályos ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ-jában (WWW .POSTA.HU) foglaltak az irányadók.

10.

Amennyiben az érintett a Szolgáltató adatkezelését sérelmesnek véli, akkor panaszát a
Szolgáltató ügyfélszolgálatának 8. pontban meghatározott elérhetőségein tudja
benyújtani.

11.

A Szolgáltató tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben a Megbízó által a Szolgáltató
részére benyújtott dokumentumokban szereplő személyes adatai kezelését sérelmesnek
véli, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055
Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.. e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: WWW.NAIH.HU) valamint választása szerint lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
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