A www.40plusz.hu Adatkezelési szabályzata
A www.40plusz.hu oldalt üzemelteti a Media Nexus Kft.
Az adatkezelő neve: Media Nexus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Az adatkezelő címe: 2120 Dunakeszi, Kisdobos u. 18.
Elérhetőség: 40plusz@40plusz.hu
Az adatkezelés módja:
Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, az internetes
honlapon regisztrált felhasználók esetében.
Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a
alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A 16 év alatti felhasználó adatkezelési hozzájárulásának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
A felhasználó a különleges adatainak kezeléséhez az írásbeli hozzájárulást - az „Adatkezelési
szabályzat” elolvasását és elfogadását követően - az e-mail címére küldött linkre történő kattintással
adhatja meg.
A kezelt adatok köre:
A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználó név: vezeték és
keresztnév, e-mail cím, nem, lakóhelye (megye, település irányítószám), „mely témakör érdekli az
alábbiak közül?”
A felhasználó döntése alapján, a regisztráció során megadható adatok: a felhasználó telefonszáma,
titulusa, születési ideje, avatar képe, pontos lakcíme -utca, házszám, emelet, ajtó, stb.- testsúlya,
magassága, foglalkozása, iskolai végzettsége, családi állapota, gyermekei száma.
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő
es befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A
Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó
jogosultságának azonosítása (a „kérdezz-felelek” rovatban kérdést tehet fel, blog alkalmazást
használhat, hírlevelet kérhet). A látogató által megadott e-mail címet és a telefonszámot
kapcsolattartási célból a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot
felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött
oldalakon, és az Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó
reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással
– megtilthatja.
A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok tárolása kizárólag technikai es
statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie-süti) önmagában
semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének
felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje
meg az egyedi azonosító jel elhelyezését. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős
részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben a szolgáltatás egyes funkcióit nem tudja
tökéletesen használni.
A www.40.plusz.hu oldalain mindenkor meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való
részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A
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Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A
személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra
jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról a
Szolgáltató e-mailben kézbesített levelet küld.
A www.40plusz.hu oldalain reklámok jelennek meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre
kattintó felhasználókról, abból a célból, hogy a látogató érdeklődésének megfelelő reklámok
jelenjenek meg az oldalon. Az adatokról és felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei
adnak bővebb tájékoztatást. A remarketing hirdetések a Google AdWords rendszerén keresztül
jelennek meg, s céljuk olvasóinkkal való kapcsolattartás. Amennyiben Ön nem kíván remarketing
hirdetéseket látni, módjában áll letiltani a Google cookie-használatát.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, de jogosult
azokat az Adatkezelő által kezelt egyéb adatbázisokkal is összekapcsolni.
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása
esetén ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Webáruhában történő vásárlás adatkezelése:
A webáruház használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Adatkezelési szabályozás rendelkezéseit,
és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és
egyúttal kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a
jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra felhasználhassa. A Felhasználó kötelezi
magát, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait
adja meg.
Webáruházunkban történő vásárláskor Felhasználó elfogadja, hogy a Media Nexus Kft. által a
www.40plusz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a
vásárlást biztosító fizetési felület adatkezelője részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév,
vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, vásárlási érték.
Az adattovábbítás célja: a Felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók
visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett monitoring.
A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Törvény értelmében
kizárólag számlázási, termékküldési célokra, valamint saját reklámcélokra használja fel.
A regisztrációkor és/vagy a megrendeléskor a Felhasználó által megadott információkat az
Adatkezelő a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja,
valamint az alábbi célokra használja fel: a webáruház felületén online vásárlók esetében- a
webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások, illetve a távollevők között
kötött szerződések teljesítése, az online hírlevélre regisztrálók esetében- a regisztrált ügyfelek
tájékoztatása akciókról, új termékekről, hasznos tudnivalókról.
Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató
addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem
él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon
belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ
személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított
módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a
tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
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A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó
látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan
felülírja.
A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az
40plusz@40plusz.hu címre szükséges eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított
5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
Adatfeldolgozók megnevezése:
Media Nexus Kft. (adatkezelő)
AdoBit Kft. (szerver hosting, rendszergazdai szolgáltatás). 6318 Dunapataj, 6835 hrsz.
PayU Hungary Kft. (adatkezelő) 1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.
Adatfeldolgozás oka:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok folyamatos végzése.
Adatbiztonság:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az AdoBit Kft. tulajdonában lévő szervereken
tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot a
Szolgáltató biztonságos szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag
kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés és feldolgozás során
kizárólag egyedi, korlátozott „admin” hozzáféréssel rendelkezők ismerhetik meg. Az „admin”
titkosított https: csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor
lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség
terhe mellett végzik.
Adattovábbítás:
A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik
személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése
mellett, egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek, az adatkezelő által kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a 40plusz@40plusz.hu címre kell
eljuttatni, melyre 10 munkanapon belül kap választ az adatkérő. A felhasználók kérhetik adataik
törlését, az Adatkezelés időtartama c. fejezetben meghatározottak szerint.
Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke
segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.)
További észrevételeivel keresse az üzemeltetőt a 40plusz@40plusz.hu e-mail címen.
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Felhasználói hozzájárulás
A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve
elfogadottnak tekinti amennyiben az e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által küldött URL-re kattint.
Hozzájárulás tartalma:
„A 40plusz.hu- n történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint a regisztrációt követően
a honlapon megadott különleges adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak
megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul vettem, hogy 16 éven aluliak kizárólag törvényes
képviselői hozzájárulással adhatják meg az adataikat.”
Az Adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6)
bekezdése alapján 2015. 08. 11. napján nyilvántartásba vette.
Készült: 2015. 08. 12.
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