Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
A Star Network MCN Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-83708/2015.
1. Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Star Network MCN Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth
Lajos u. 79. , cégjegyzékszám: 13-09-174417, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság, mint cégbíróság, adószám: 25156892-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII.
törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi
CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről,
az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII.
törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.
A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője
számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez
való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.
2. A kezelt személyes adatok köre
Az alábbi adatokat kezelheti a Társaság az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az
ügyfél döntése alapján
• saját telefonszám,
• vezetéknév, keresztnév,
• lakcím,
• saját e-mail cím
3. A társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
• Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
•

Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a
minecinema.hu weblap kezdő oldalának láblécében.

•

A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az
Adatkezelési Szabályzat módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások
www.minecinema.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba
lépését megelőzően legalább nyolc nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

•

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

•

•

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
o 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
o 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.).
A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges
személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten
használja fel.

•

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának
felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz
közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.
Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést,
rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az
adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés
céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

•

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

•

A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által
rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak
igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy
semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem
kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett
önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem
igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

