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Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató és azzal együtt a Felhasználási
feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen
tájékoztatóban is irányadók.
A Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott
meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az
eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2018. május 25.

I. Kötelező tájékoztatás
Startlap Szerkesztősége
e-mail: startlap@centralmediacsoport.hu
ügyfélkapu: http://ugyfelkapu.lap.hu/
Telefon: +36 1 437-1100
Fax: +36 1 437 3737
Impresszum: www.startlap.hu/impresszum

Adatkezelő, üzemeltető: Central Digitális Média Kft.
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: 25087886-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-199016
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán ügyvezető

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138
Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.
Ügyfélszolgálat: nem kötelező, de az startlap.hu@centralmediacsoport.hu fogadja a panaszokat.

II. Az adatkezelés részletei

1. Startlap regisztrációs adatok
Regisztráció módja

a. Weboldalon
b. Facebook Connect
A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, vezeték név, keresztnév,
jelszó, születési év, nem. A felhasználó név nem ad egyenes következtetést a
felhasználó személyére, azonban kapcsolatba hozható vele.
Ezen adatok hiányában a Weboldal tartalma csak látogatóként olvasható.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés
időtartama

Profil testreszabása révén kezelt további önkéntes adatok: születési hónap és
nap, település, a felhasználó-e a főkereső a családban, legmagasabb iskolai
végzettség, foglalkozás, tevékenység, gyermek, háztartás technikai
felszereltsége, érdeklődési körök

Facebook Connnect-tel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a
Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes
adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési év) az érintett önkéntes
hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central Médiacsoport felé a
Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. A Facebook Inc.
és a Szolgáltató önálló adatkezelők.
Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. b-j), l), o)
pont
Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig, az utolsó
belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való
megszűnéséig tart.
Fórum hozzászólások: anonimizálás történik a regisztráció törlésekor (Törölt
felhasználó).

2. Hírlevél, reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre
Adatkezelés célja

név, email cím
Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.k)

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.
Adatkezelés
időtartama

Adattörlés

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése
hiányában legfeljebb 3 évig
A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön
vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az
startlap@centralmediacsoport.hu email címen, vagy a Central Digitális Média
Kft. 1872 Budapest postai címen.

3. Egyéb adatkezelési tudnivaló

Disqus Inc. 301 Howard St Suite 300 San Francisco, CA 94105 United States
help@disqus.com
Címzett(ek)

Az USA beli székhelyű szolgáltató nem csatlakozott a Privacy Shieldhez, de
szerződéses alapon vállalja a GDPR megfelelést.
A cikkekhez fűzhető hozzászólásokat lehetővé tevő automatizált modul
üzemeltetője.
A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve a
ugyfelkapu@startlap.hu email címen vagy a Central Digitális Média Kft. 1872
Budapest postai címen kérhető a módosítás

Adathelyesbítés

Az alábbi adatok a felhasználók biztonsága érdekében csak külön kérelemre
módosíthatók: e-mail cím, születési év, nem.
A cikkekhez fűzhető hozzászólásokat
módosíthatják a felhasználók.

a

komment

modul

keretében

Adattörlés a Profilban kezdeményezhető, illetve a ugyfelkapu@startlap.hu email
címen vagy a Central Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen kérhető.
Adattörlés
A cikkekhez fűzhető hozzászólásokat a komment modul keretében
módosíthatják a felhasználók.
Egyéb kezelt adatok A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális
köre
Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.
A Central Digitális Média Kft. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely
kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót
nem lehet belőle visszaállítani.
Adatbiztonság
A Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo
u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett
szerveren tárolja a személyes adatokat.
A Central Digitális Média Kft. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a
visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének
ellenőrzése érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot
Naplózott adatok
követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja,
operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string =
böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím
Külső webanalitikai
és hirdetésÁltalános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont A), C), D), E) 2.
kiszolgálók

4. Cookie tájékoztatás
Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése.
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Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Digitális Média Kft.-nek
ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com,
googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com
A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem
társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás keretén belül díjfizetés ellenében elérhető részszolgáltatás(ok) is
elérhetőek, ezért 2019. szeptember 15. napjától a bankkártyás fizetést lehetővé tevő OTP Mobil Kft.nek (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) az Európai Unió erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös
és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok
bevezetéséről szóló 2018/389. számú irányelve, valamint szerződéses kötelezettségeink alapján a
folyamat során automatizált módon adatok átadására vagyunk kötelesek. Az OTP Mobil Kft. részére
átadásra kerülő adatok: vezetéknév, keresztnév, szállítási és számlázási cím, e-mail cím. Az OTP
Mobil Kft. önálló adatkezelőként végez műveleteket az adatokkal, tevékenysége teljesen elkülönül a
Szolgáltató tevékenységétől. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett
csalásellenőrzés (ún. fraud-monitoring). Az OTP adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:
https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato Az adatátadás szükségességéről tájékoztatás itt található:
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/EMV_3D_Secure_2.0_szolgaltatassal_kapcsolatos_ker
desek_v2.pdf

5. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy
jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános
Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az startkap.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy
a Central Digitális Média Kft. Startlap Szerkesztősége 1872 Budapest postai címen tudja
érvényesíteni. Bővebb információ: lásd adatkezelési tájékoztató.

6. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Digitális Média Kft. Általános Adatkezelési
Tájékoztatója.

