Az Érintett az üzenet elküldésével az alábbi tájékoztatóban foglaltakat kifejezetten elfogadja:
1. Az adatkezelő megnevezése:
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH)
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
E-mail: info@nmhh.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Baka Péter
2.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i
2016/679. rendelet (Rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.)

3. A kezelt személyes adatok köre:
Érintett neve és elektronikus levelezési címe.
4. Az adatkezelés célja:
Az NMHH „Netre fel!” néven tájékoztató és edukációs honlapot indít. Az adatkezelés
célja kapcsolattartás, az érintettek általi elektronikus levelezési címre érkező
segítségkérésekre, megkeresésekre adott válaszok ügyfélszolgálat által történő
eljuttatásának lehetővé tétele.
5. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelő a személyes adatot az adatkezelés céljával összefüggésben, kizárólag
az érintett hozzájárulásával, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli.
6. Az érintettet megillető adatkezelési jogosítványok:
 tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés joga
 helyesbítéshez való jog
 hozzáférés joga
 törléshez való jog
 adatkezelés korlátozásához való jog
7. Az adatkezelés időtartama, az adat megismerésére jogosult:
Adatkezelő a személyes adatot a kérdés megválaszolásáig, de legfeljebb a
megkeresés beérkezésétől számított 30 napig kezeli. Adatkezelő az érintett részéről
adott hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést haladéktalanul megszünteti.
Bármely feltétel bekövetkeztét követően adatkezelő az érintett személyes adatot
haladéktalanul törli.
A személyes adat megismerésére kizárólag a 4. pontban meghatározott célból az
NMHH e feladattal megbízott munkatársai jogosultak.
8. Adatbiztonság:
Az NMHH az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az
érintett személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen az adatok véletlen

vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzéséről és ezek esetleges
előfordulása esetén azok orvoslásáról, hátrányos következményeinek enyhítéséről. Az
NMHH szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és
szervezési, valamint adminisztratív intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő
szintű biztonságát garantálja.
Az NMHH, mint adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót az adatok kezelése
tekintetében.
9.

Jogérvényesítési lehetőségek:
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett közvetlenül az NMHH-hoz fordulhat, az
érintett kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vizsgálati vagy hatósági eljárását az Infotv. 22.
§-a alapján, továbbá bírósági eljárást kezdeményezhet az Infotv. 23. §-a alapján.

