NatGeo az állatmenhelyekért szavazás adatkezelésének részletei
A szavazók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az
itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója
fejti ki részletesen.

1.

Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél 1132
Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci t 188. telepített, 2 órás őrzéssel védett
szerveren tárolja a személyes adatokat.

2.

Adatkezelési cél és jogalap, az adatok megőrzési ideje
A Pályázaton történő részvétel során a szavazó a szavazás során megadott adatainak alábbi
adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A
Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott
ideig kezeli az adatkezelő.
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A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a szavazókat megillető adatkezelési
igényekről Igényérvényesítési cím: ng@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt. 1037
Budapest, Montevideo utca 9. és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési
feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
4.
Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
a)
A Szavazók személyes adatai a lebonyolítása során a Szervező által megbízott
adatfeldolgozóhoz kerülnek továbbításra adatfeldolgozás céljából.
b)
Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Szavazó adatai az
adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
5.
Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja
fejti ki részletesen.
6.
Közvetlen üzletszerzési cél megkeresés
A szavazók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy NatGeo Egyedi Adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek
szerint, és a Central Média az Általános Adatkezelési Tájékoztató III. 2. k pontjában
meghatározott célból a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely szavazó
adatai ilyen cél jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link
tján vagy a ng@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai ton a Central
Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A szavazás
időtartama alatt visszavont hozzájárulás természetesen nem befolyásolja a Pályázaton történő
részvételt.

