Adatkezelési Tájékoztató
a 2020. szilveszteri élő műsorban megosztott felvételek kezeléséről
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a https://www.radio1.hu/szilveszter oldalon elérhető zoom
linken megosztott felvételeket - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
2016/679 sz. rendelete („Rendelet”) 13. cikke alapján - a jelen tájékoztatóban foglaltak
szerint kezeli.
1. Az Adatkezelő: RadioFactory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em.
cégjegyzékszám: 01-09-307847; email: info@radio1.hu).
Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban adatvédelmi ügyekben
az alábbi személyt közvetlenül megkeresheti.
Név: Gyurkó Fanni
Email: info@radio1.hu
2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőnek a műsor népszerűsítéséhez fűződő jogos érdeke,
a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja.
3.
Az adatkezelés célja
A műsorba történő bekapcsolódással a műsor népszerűsítése, promóciója.
4. A kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása
Az adatkezelés a https://www.radio1.hu/szilveszter oldalon elérhető zoom linken
bekapcsolódó személyek által önkéntesen megosztott felvételeket, az azokon megjelenő
vagy egyéb módon felismerhető személyek képmását és/vagy hangját, valamint az alábbi
adatokat érinti.
Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokatkezeli:
a) a bekapcsolódás során – amennyiben ilyen van - megadott adatokat;
b) a 
https://www.radio1.hu/szilveszter oldalra történő bejelentkezés időpontját és a zoom
linken, a belépő személy által megosztott felvétel megosztásának időpontját, valamint
a felvétel tartalmát, a felvételeken látható személyek képmását illetve hangját;
c) a bekapcsolódáshoz szükséges elfogadó nyilatkozat elfogadását igazoló informatikai
adatokat.
A weboldal használatával kapcsolatos cookiek és további informatikai adatok kezeléséről az
általános adatkezelési tájékoztató 1.2 és 1.3 pontjaiból tájékozódhat.
5. A személyes adatok (továbbításának) címzettjei
5.1 Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
(i)

Bytestorm Kft. (székhely: 1037 Budapest, Kocsis Sándor út 36.) – adatkezelésének
célja: a weboldal rendszergazdai feladatainak ellátása;
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5.2 Az Adatkezelő a felvételeket nyilvánosan közzéteszi a https://www.radio1.hu/szilveszter
oldalon, valamint a Rádió 1 Facebook oldalán és YouTube oldalán. Az egyéb adatokat az
Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja.
5.3 Az Adatkezelő az adatokat sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet részére
nem továbbítja, azonban a felvételeket a Rádió 1 Facebook oldalán és YouTube oldalán
nyilvánosan közzéteszi.
6. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a 4. pont b) pontjában foglalt adatokat (ideértve a felvételeket) egy (1) évig
kezeli. Az adatkezelő a 4.1 pont a) és d) pontjában hivatkozott adatokat legfeljebb a
felvételek törlésétől számított 5 (öt) évig kezeli. A 4. pont c) pontjában meghatározott adatok
az ott megadott időtartamban kerülnek kezelésre.
7. Tájékoztatás az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól: Az érintett, mint az Adatkezelő
által kezelt személyes adatok jogosultja, kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, az adatok törlését vagy
kezelésének korlátozását a Rendelet irányadó rendelkezési szerint, és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, valamint a feltételeinek fennállása esetén megilleti a Rendelet 20.
cikkében meghatározott ún. adathordozhatósághoz való jog.
8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Személyes adatai kezelésével
kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz:
Felügyeleti Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu,
Weboldal: 
www.naih.hu
9. Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz
automatizált adatkezelésen alapuló döntést és nem végez profilalkotást.
10. Egyéb tájékoztatás
10.1 Az Adatkezelő az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és amennyiben az érintett
bármely kérelmének nem tesz eleget, úgy indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a fenti határidő további két hónappal
meghosszabbítható.
A

határidő

meghosszabbításáról

azonban

az

Adatkezelő

a

késedelem

okainak

megjelölésével a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az
Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként
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kéri. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól.
10.2 Az Adatkezelő további információkat kérhet az Ön azonosításához az Ön kérelmének
teljesítését megelőzően.

RadioFactory Kft.
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